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Azaleko argazkian Santi dugu, Burjassot-eko
(Valentzia)
Francisca
Navarro
plazako
supermerkatuko langile bat, labeko atal berrian.
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Labeko ataleko kokozko opilak, Pastelaria e Confeitaria
Rolo-k eginak.

Miriam eta César, La Venta supermerkatuko “Nagusiak” (Collado Villalba, Madril).

Denda Eraginkorraren Eredu Berriko supermerkatu bateko sarrera.
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Eva, Miralbuenoko supermerkatuko langilea (Zaragoza).
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2017ko
GURE GERTAKIZUN
AZPIMARRAGARRIENAK

“NAGUSIA”

1.627

DENDA 2017AN
29 denda berri

157

ZENTRO
ERABERRITUTA, DENDA
ERAGINKORRAREN EREDU
BERRIRA EGOKITZEKO

240

BERRIKUNTZA
PRODUKTU-AUKERAN

105

PRODUKTU
HOBETU DIRA

5,2

MILIOI FAMILIAK
Mercadonan erosten dute

% 15,2

Estatuko banaketa
antolatuaren barruko
merkatu kuota,
salmentarako azalera osoan

4

LANGILEA

84.000

LANGILE,
lanpostu egonkor eta
kalitatekoarekin

5.000
LANPOSTU
FINKO BERRI

120

ZUZENDARI
PORTUGALEN

65
milioi euro
trebakuntzan
inbertituak

1.312
EURO GORDIN HILEAN
langileen hasierako
soldata Espainian
1.132 EURO GARBI
HILEAN

313
milioi euro
sari aldagarrian,
langileen artean
banatuak
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HORNITZAILEA

17.533

milioi euro
inbertituak ESTATUAN
EGINDAKO EROSKETETAN,
erosketa guztien % 85
baino gehiago

120

BITARTEKO
HORNITZAILE
FABRIKATZAILE

706

milioi euro
bitarteko hornitzaile eta
hornitzaile espezialistek
inbertituak

80

FABRIKA, LERRO EDO
ZABALTZE BERRI

2.700

MERKATARITZA- ETA
ZERBITZU-HORNITZAILE
baino gehiago

20.000

ETE eta LEHENGAIEN EKOIZLE
baino gehiago

GIZARTEA

1.441

milioi euro
ZERGA-EKARPENETAN
MERCADONAREN
MUNTAKETA-KATEAK
ESTATUAN DUEN ERAGINA:

545.000
lanpostu, zuzenekoak,
zeharkakoak eta eragindakoak
Enplegu osoaren % 3
BPG nazionalaren

% 1,7

19.500 milioi euro
KONPROMISO SOZIALA:

140
jangela sozial baino
gehiago

60
elikagai-banku eta
bestelako erakunde
baino gehiago

9.600
tona elikagai
eman ditu

28

KAPITALA

22.915

milioi euro
FAKTURAZIOAN
(% 6 gehiago)

11.586

MILIOI KILO-LITRO
(kilitro) salduak
(% 5 gehiago)

1.008

milioi euroko
INBERTSIOA
(% 47 gehiago)

322

milioi euroko
MOZKIN GARBIA
(% 49 gutxiago)

201

milioi euro
FUNTS PROPIOAK
indartzeko bideratuak

fundazio eta okupazio-zentro
Desgaitasun intelektuala
duten 1.000 lagunek egiten
dituzte supermerkatuetako
trencadís horma-irudiak
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PRESIDENTEAREN
MEZUA

Mercadonan, eraldaketa handi batean murgilduta
jarraitzen dugu, proiektu honen parte garen guztiok
martxan jartzea erabaki dugun aldaketak sendotzeko.
Hartu dugun bideak gure konfort-zonatik ateratzea
eskatzen digu, eta hitzetatik ekintzetara pasatzea.
Badakigu baterako asmo batean pertsonei parte
harrarazteko modurik onena norbera eredugarri izatea
dela, erakarri egiten baitu.
Gure proiektua etengabe ari da egokitzen, enpresaren
bost osagaien beharrak asetzeko (“Nagusia” —halaxe
deitzen diegu Mercadonan bezeroei—, Langilea,
Hornitzailea, Gizartea eta Kapitala). Hori dela eta,
Mercadonan, aldaketa da gauzarik egonkorrena, betiere
“Nagusia” izanik itsasargi.
Hura identifikatu eta harengana hurbildu gaitezen,
errealitateak horretara behartu baino lehen, bizkortasuna
elementu gakoa eta erabakigarria da erabakiak
hartzean. Izan ere, nahiz eta sarritan informazio osoa
ez izan, jakitun gara hura eduki zain jartzen bagara
berandu iristeko arriskua dugula. Horregatik, jakinik
enpresako guztiok erreferentziazko eredu bat dugula,
bizkortasuna funtsezko bilakatu da Mercadonan, eta
onartzen dugu egin ditzakegun hutsegiteak onartu egin
behar ditugula eta hobetzeko aukera ematen dutela,
haiei esker ikasten eta berritzen jarraitzen baitugu
eta “Nagusiaren” erosketa-esperientzia eta gainerako
osagaien gogobetetasuna hobetzen baitugu.
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Gure enpresak lanean jarraitzen du erraztasuna bere
DNAn sartzeko, hura baita aurrera egiteko behar den
ezinbesteko beste dohain bat. Konplexutasuna kentzen
badugu, eta arreta erraztasunean jartzen badugu, batez
ere gure metodoetan eta prozesuetan, lehia-aurrerapauso
handia izango da enpresaren muntaketa-katearentzat.
Erronka horiek betetzeko, erradikalak izan behar
dugu erabaki dugun hori beti egiten, eta bikaintasuna
bermatu behar dugu beti gure eguneroko lanean.
Betiere erreferentzia gisa Mercadonaren Eredua edukiz,
etengabe pentsatu behar dugu nola erants dezakegun
balioa, ereduan oinarritutako erabaki eta hausnarketekin.
Horretarako, aldaketa disruptibo handi bat ari gara
bultzatzen, egiaztapenaren teorian oinarritua. Aldaketa
horren ondorioz, geure burua emaitzetan oinarrituta
ebaluatu beharrean, gure eguneroko lanean bost
osagaiak gogobetetzeko egiten dugun ahaleginean
oinarrituta ebaluatzen dugu, eta, horren bidez, emaitzak
lortu.
Kontzeptu horiek aplikatzera bideratu dira enpresak
2017an egin dituen mugimenduak. Gure produktuaukera eraginkorra bultzatzen jarraitu dugu; produktuaukera hori “Nagusitik” atzerantz eraiki dugu, eta,
harekin, kalitate onena bermatzen dugu egunero prezio
txikienean. “Nagusia” harritzeko gaitasuna ere indartu
egin dugu, berrikuntzaren eta bitarteko hornitzaile
eta hornitzaile espezialisten ahaleginaren bitartez.
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Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarri
(CASPOPDONA) osoan aritu dira lankidetzan, eta
lankidetza hori funtsezkoa izan da “Nagusi” berriek
egunero gure 1.627 supermerkatuetara erosketak egitera
etortzea erabakitzeko. Horren ondorioz, besteak beste,
Mercadonaren saltokietako salmenta-hazkunde jarraitua
% 6 igo da 2017an.
Aldi berean, hamabi hilabete hauetan, 126 supermerkatu
baino gehiago eraberritu ditugu, eta, 29 supermerkatu
ireki ditugunez, denda eraginkorraren eredu berria
duten 157 zentro genituen urte-amaieran. Horrez gain,
freskotasunean irabazteko eta egunez egun dendariagoak
eta espezialistagoak izateko asmoz, Frescos Global
proiektua ari gara garatzen, eta, horretarako, hobekuntza
handiak egin ditugu gure freskoen sailetan, eta gehiago
egokitu gara tokiko produktu-aukerara.
Mugimendu

horiei

guztiei

esker,

hamabi

hilabete

hauetan, Mercadonaren bolumen-salmentak % 5 handitu
dira, 11.586 milioi kilo-litroraino. Halaber, fakturazioa % 6
igo da 2016. urtearekiko, 22.915 milioi euroraino.
2017ko beste aurrerapauso aipagarri bat Portugalen
egindakoa da; kontsumitzaile portugaldarrekin batera
berrikuntza landuz, haien zaletasunak eta lehentasunak
ezagutzen jarraitzen dugu, eta lanean jarraitzen dugu
herrialde horretan, 2019an gure lehenengo lau dendak
irekitzeko, bai eta gure lehenengo bloke logistikoa ere.
Orobat, urratsak egin ditugu berrikuntza digitalaren
inguruan dugun proiektua sendotzeko. Horren adibide
dira,

batetik,

negozio-aplikazioetako

softwarearen

merkatuko liderrarekin, SAPekin, sinatu dugun bost
urterako akordioa —enpresaren eraldaketa digitalerako
plan estrategikoaren parte da—, eta, bestetik, Mercadona
online proiektua garatzen egindako aurrerapausoa.
Mugarri horiek guztiak modu jasangarrian betetzeko,
1.008 milioi euro inbertitu ditu Mercadonak hamabi
hilabete hauetan, eta inbertsio hori, arestian xehatutako
mugimenduetara ez ezik, denda berriak irekitzera eta
eraberritzera eta gure sare logistikoa optimizatzera
bideratu da. Enpresa osatzen dugun guztiok Mercadona
eraldatzeko egin beharreko guztia egiteko dugun
konpromisoa du iturburu inbertsio horrek. Gure jomuga
epe ertaina eta luzea da, ez epe laburra.

“Mercadonan, eraldaketa
disruptibo handi batean
murgilduta gaude, eta
bizkortasuna, erraztasuna eta
kontrastatzea geure artean
geratzeko etorri dira gurera”
Konpromiso horretan sartzen da enpresak 2017an izan
zuen etekin garbia (322 milioi euro), 2016an baino
% 49 txikiagoa. Jaitsiera hori, zeina konpainiak iragarri
baitzuen eta % 70ekoa izatea aurreikusten baitzuen,
erabaki estrategiko onen ondorioa da, ikusi baitu “bost
osagaientzako etekina inbertsioa izango dela epe luzean”
datozen urteetan, eta, horrela, etorkizuneko Mercadona
eraiki ahal izango dela. Izan ere, Mercadonan, lehenbizi,
“Nagusiaren” gogobetetzea da; gero, salmentak; eta,
azkenik, etekinak.
Aurrekori gehitu behar zaio 5.000 lanpostu egonkor
berri sortu direla; beraz, urte-amaieran, 84.000 langile
baino gehiago genituen. Haien talentua, motibazioa
eta eguneroko lanean egiten duten ahalegina dira
Mercadonaren arrakasta bultzatzen duten indar
nagusiak. Beste urtebetez, helburuengatiko sari gisa, 313
milioi euro banatu dizkie enpresak langileei.
Zerbaitek bultzatzen badu Mercadona, ahaleginean eta
lidergoan oinarritutako enpresa-eredu bat eraikitzeko
grina da hori. Eta inflexio-puntu bat izan da 2017.
urtea, onartu baitugu errendimendu handiko lantalde
motibatuak izango baditugu, erantzukizun nagusia
pertsonak eta haien ahalegina direla, eta, gero, emaitzak.
Izan ere, gutako bakoitza egunero ahalegintzen bagara
gure “Nagusiak” gogobetetzen eta harritzen, emaitzak
berez iristen dira.
Horixe da 2018rako dugun erronka nagusia: enpresaeredu desberdin bat eraikitzen jarraitzea, jorratutako
bidean aurrera egiten jarraitzeko —eta, biderik ez
dagoenean, sortzeko—; eredu horretan, bost osagaiekin
partekatutako hazkundeari esker, Mercadona harro
egoteko moduko enpresa bihurtuko da. Ikuspegi hori
betetzeko, Mercadona Proiektuaren historia osoan
gertatu denez, gure akziodunen eta Administrazio
Kontseiluaren babesa dugu, eta haien inplikazioa eta
konpromisoa ere eskertu nahi ditut.
Juan Roig
7

ZUZENDARITZA-BATZORDEA

Erakundeak ondo funtzionatzen duela eta
Administrazio Kontseiluak ezarritako politikak eta
prozedurak betetzen dituela bermatzen du.

Juan Roig
Presidentea

José Jordá
Denden eta Produktu
Galkorren Gomendioen
zuzendari nagusia

José Luis
de Diego
Landako Eraldatuen
Erosketen
zuzendari nagusia

José Miguel
Fernández
Esnekien eta
Garagardoaren
Erosketen zuzendari
nagusia

David Cid
Petrolioaren
Eratorrien Erosketen
zuzendari nagusia

Daniel Blasco
Giza Baliabideen
zuzendari nagusia

Juan Antonio
Germán
Kanpo Harremanetako
eta Mezenasgoko
zuzendari nagusia

Rosa Aguado
Obra eta
Hedapenerako
zuzendari nagusia
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Aleix Juan
Informatikako
zuzendari nagusia
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Francisco Espert
Lehorren
Gomendioen
zuzendari nagusia

Francisco López

Rafael Berrocal

Fruta eta Barazkien
Erosketen zuzendari
nagusia

Haragi eta
Itsaskien Erosketen
zuzendari nagusia

Héctor Hernández
Ramón Bosch
Finantza eta Zergen
zuzendari nagusia

Arlo Juridikoko,
Antolakuntzako
eta Marina de
Empresas proiektuko
zuzendari nagusia

Oriol Montanyà
Logistikako
zuzendari nagusia

Administrazio Kontseilua

Ikuskapen Batzordea

Enpresa kudeatzeaz, antolatzeaz eta ordezkatzeaz
arduratzen da.

Besteak beste, kontabilitate-, zerga- eta
finantza-informazioa,
aholkularitzazerbitzuak, arau-betetzea eta arriskukudeaketa gainbegiratzen laguntzen dio
Administrazio Kontseiluari.

Presidentea
Presidenteordea
Kontseiluko idazkaria
Batzordekideak

Juan Roig Alfonso
Hortensia M. Herrero Chacón
Carolina Roig Herrero
Hortensia Roig Herrero
Amparo Roig Herrero
Juana Roig Herrero
Rafael Gómez Gómez

Presidentea

Rafael Gómez Gómez

Idazkaria

Carolina Roig Herrero

Kidea

Juana Roig Herrero

Fernando Roig Alfonso
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Eredua

IKUSPEGIA

XEDEA

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

“’Nagusiak’ Nekazaritzako Elikagaien
Kate Jasangarri baten barruan bere
Erabateko Erosketa (Freskoak zein
Lehorrak) egin dezan, beharrezko
konponbideen erabateko gomendioemaileak gara”
*
Orga Menua: “Nagusiaren” Erabateko Erosketa,
kalitate handienarekin eta hilean kosturik
txikienarekin

Eredu bat duenak
altxor bat du, eta hori
egunero aplikatzea
da Mercadonaren
arrakastaren sekretua
Vitivinícola del Ribeiro hornitzailearen mahatsondo-zelaiak, Ribadavian (Ourense).
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Eredua
Ereduaren bidez, enpresa gisa, gure erantzukizuna da
konpainiaren bost osagaien inguruko gogobetetzea
lortzea beti.

Ereduaren oinarriak
Mercadonaren Eredua bere proiektuaren parte
diren guztien erreferentzia-esparrua da, eta denak
norabide berean joan daitezen laguntzen du. Egia
unibertsalak eta paradigmak dira haren oinarri, eta,
haiek egunero aplikatuz, Eredu hori sendotu dezakegu,
eta bizkortasunez bilakarazi; hala, modu irekian eta
lankidetzan, Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien
Kate Jasangarri osoko bost osagaiak gogobetetzen
ditugu (ordena honetan, eta ahalegin berarekin):
“Nagusia” (bere barnean bezeroei ematen dien izena),
Langilea, Hornitzailea, Gizartea eta Kapitala.
Hazkunde iraunkorreko proiektu partekatu bat
eraikitzeko, Erabateko Kalitatearen Ereduan oinarritzen
ditu Mercadonak bere erabaki guztiak. 1993. urteaz
geroztik duten berariazko kudeaketa-eredu jakin
bat da, eta urtez urte garatuz joan da konpainian
parte hartzen duten guztiei esker. Haren bitartez,
berariazko helburuak eta estrategiak garatzen ditu, eta
bere enpresa-ikuspegiak partaidetza-kultura bat du
oinarri, hazkunde berritzailea, jarraitua eta partekatua
eragiteko, helburu duena gizarteak existitzea nahi
duen eta erabakiak hartzea errazten duen enpresaeredu bereizgarri bat edukitzea, betiere “Nagusia”
gogobetetzea izanik iparrorratz.

Enpresa etengabe ari da bilakatzen, eta
eguneroko ahalegina egiaztatzen du
Sortu zenetik, Mercadona etengabe ari da bilakatzen.
Langile guztien gogoetek Ereduaren oinarriak
aberasten lagundu dute, zeinak erreferentzia baitira
eguneroko lanean.

Oinarri gako bat Egiaztapenaren Teoria da: enpresaren
aldaketa disruptibo handi bat izan da,
eta beti
bikaintasuna bermatzen laguntzen du, bost osagaiak
gogobetetzeko. Hura aplikatuz, ahalegina (metodoak
betetzea) gehiago ebaluatzen dugu emaitza baino,
uste osoa baitugu ahaleginduz gero emaitzak berez
iristen direla.

Mercadona Proiektuaren bilakaera
Mercadona kapital espainiar eta familiarreko
supermerkatu-konpainia bat da. Sortu zenetik,
bere bezeroen elikagai, arropa- eta etxe-garbiketa,
eta higiene pertsonaleko beharrizan guztiak osoki
asebetetzea du helburu, bai eta bezeroen maskoten
elikadurari eta zaintzari lotutakoak ere. 84.000
langile ditu, eta egunero zerbitzuan bikaintasunik
handiena ematen saiatzen dira. Haiei esker, 5,2
milioi familiak urtero jartzen dute konfiantza gure
enpresan.
Mercadonak 1.627 supermerkatuko sarea du, 29 denda
berri ireki ondoren eta enpresak behar dituen egungo
estandarrak betetzen ez zituzten 16 supermerkatu
itxi ondoren; gainera, 126 supermerkatu eraberritu
ditu, denda eraginkorraren eredu berrira egokitzeko.
Gaur egun, 17 autonomia-erkidegotan ditu dendak,
eta 2018an Melilla eta Ceuta hiri autonomoetan bere
lehenengo dendak irekitzea aurreikusten du. Halaber,
nazioartekotze-plana martxan jarri ondoren, enpresak
iragarri du Portugalen sartuko dela, 4 supermerkatu eta
bloke logistiko bat irekiko baititu 2019an. Horretarako,
fase honetan 25 milioi euro inbertitzea aurreikusten
du, eta 120 zuzendari kontratatu ditu jada —haiek
arduratzen dira Portugalgo merkatuan enpresaproiektua zuzentzeaz—.
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Eredua

Mercadona Jasangarria
Mercadonak konpromisoa du hazkunde jasangarriarekin,
eta horren erakusgarri da bere jarduera modu
jasangarrian garatzen duela. Hazkunde jasangarriari
esker, Nazio Batuen Erakundeak bultzatu dituen Garapen
Jasangarrirako Helburuak bultzatzen dira. Horrez gain,
Mundu Ituneko kide da Mercadona —Nazio Batuen
Erakundeak bultzatu du ekimen hori—.
Xede horrekin, enpresaren Zuzendaritza Batzordea
arduratzen da Mercadonaren jarduerak berezkoak
dituen arrisku nagusiak identifikatzeko, prebenitzeko
eta kudeatzeko politikak zehazteaz. Konpromiso
sendo bat sustatu eta babesten du enpresari eragin
diezaioketen arriskuak prebenitu eta kudeatzearekiko;
OSAGAIAK

horretarako, hainbat eta hainbat estrategia inplementatu
ditu, bost osagaien gogobetetzea bermatzeko. Horrez
gain, Mercadonak gizartearekiko dituen helburuetako bat
gardentasun-printzipioa da. Enpresak urtez urte indartzen
du printzipio hori, langileei, hornitzaileei eta gizarteari
aldian-aldian bere emaitzen berri emanez, urteko
memorien eta ingurumen-memorien bidez, gardentasunatariaren bidez, eta kide den elkarteekin txostenak eta
jasangarritasun-ekimenak partekatuz.
Ekintza horiek xehetasunez azaltzen dira Memoria honetan
dagozkien ataletan. Hona hemen esanguratsuenetako
batzuk.

POLITIKAK ETA ESTRATEGIAK

2017KO JARDUNA

Elikadura Segurtasunaren Eredua
Produktu-aukera eraginkorra: kalitate onena prezio txikienean
Frescos Global estrategia
Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua
Kontsumitzaileen datuak babestea
Zeharkako berrikuntza

-----------

Sektoreko batezbestekoa baino soldata handiagoak dituzten lanpostu finkoak
Ekitate-printzipioa: erantzukizun bera, soldata bera
Helburuak lortzeagatiko saria
Trebakuntza eta barne-igoera
Lan-arriskuen prebentzioa
Zerbitzu medikoa
Bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzea
Hitzarmen kolektiboa
Berdintasun Plana
Giro soziala

Bitarteko hornitzaileek eta
hornitzaile espezialistek
Mercadonaren Nekazaritzako
Elikagaien Kate Jasangarria
(CASPOPDONA) gorpuzten dute

-----

Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea
Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarria (CASPOPDONA)
Ehun industriala sortzea
Arrantza jasangarrirako eta animalien ongizaterako politikak

4. GIZARTEA

-------

Tokiko komunitateekiko harreman-eredua
Elkarrizketa eta gardentasuna
Ekintzailetza sustatzea
Delituak prebenitzeko eta ustelkeriaren aurkako politikak
Elikagaiak dohaintzan emateko programa
Ingurumena kudeatzeko sistema:
»» Kutsaduraren prebentzioa
»» Baliabideen erabilera jasangarria
»» Emisioak kontrolatzea eta murriztea

-----

Hazkundea eta errentagarritasuna
Finantza-arriskua kudeatzeko politikak
Berrinbertitzea eta epe luzerako ikuspena
Aberastasuna eta balio partekatua sortzea

Gure helburu nagusia bezeroak
erabat gogobetetzea da

2. LANGILEA
“Nagusia” asebetetzen duenak
asebeterik egon behar du

8 8

-------

1. “NAGUSIA”

5. KAPITALA
Helburua gauzak ondo egitearen
ondorioz irabaziak lortzea da
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Estrategia, sendotuta

8
8

Enpresarentzat obligazio bat da
herrialdearen garapen ekonomiko
jasangarriari eta gizarteaurrerapenari ekarpena egitea

8 8 8

3. HORNITZAILEA

Estrategia, garabidean
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Egon daitezkeen arriskuak
Mercadonak arrisku hauek kudeatu eta kontrolatzen ditu

Langilea
Berdintasun- eta dibertsitate-politikak
Lan-arriskuen prebentzioa
Talentua erakartzea eta mantentzea
“Nagusia”
Elikadura-segurtasuna
Kontsumo-ohiturak aldatzea
Datuen babesa
Eraldaketa digitala

Hornitzailea
Merkataritza-jardunbide
egokiak

Kapitala
Lehengaien prezioa
handitzea

Gizartea

Likidezia

Baliabideen erabilera arduratsua

Hiri eta garraio-sistema jasangarriak
Tokiko komunitateekiko harremana
Ingurumena eta klima-aldaketa
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Eredua

Zeharkako Berrikuntzaren Eredua
Produktu eta zerbitzu berriak garatzeko bizkortasuna eta
erraztasuna oso lotuta daude behar berriak erakartzeko
lankidetzan aritzeko gaitasunarekin. Sormen-prozesuan
“Nagusia”, langileak eta hornitzaileak ezagutzeaz
baliatzeak aukera ematen dio Mercadonari erabateko
erosketa-esperientzia
eskaintzeko.
Horretarako,
erabakiak hartzeko eta berritzeko arriskua hartzen du
enpresak, eta porrotari beldurrik izan gabe erantzunak
ematen aurrea hartzeko arriskua, iruditzen baitzaio
porrota aukera bat dela ikasten jarraitzeko, hobetzeko
eta ingurunera bizkorrago egokitzeko, jakitun baita
zenbat eta bizkorrago berritu orduan eta bizkorrago
ikasi eta egiten dela aurrera, eta, horrenbestez,
enpresaren balio diferentziala ere handiagoa dela.

Berrikuntzaren
aldeko
etengabeko
apustu
horretan, berrikuntza-eredu propio bat du,
zeharkakoa eta lankidetzazkoa. Eredu horrek
bezeroaren beharretan oinarrituta berritzen du,
eta aukera eman dio, Cerdà institutuak “El valor
de la innovación conjunta” txostenean agerian
utzi duenez, produktu berriak merkaturatzean
% 82ko arrakasta-ratioa lortzeko —sektorearena
% 24 da—.

Berrikuntza sustatzea,
hazteko eta geure
burua bereizteko

Berrikuntzaren lau ardatz

Produktuen

Prozesuen

BERRIKUNTZA

BERRIKUNTZA

240 produktu berri, 105 hobekuntza
produktu-aukeran eta % 82ko arrakastaratioa. 16 koberrikuntza-zentro, elkarrekin
berritzeko.

Hobetu egin dira fabrikazio-prozesuak
eta sistema logistikoak alferrikako
kostuak saihesteko. Egiaztapenaren eta
antolamenduaren teoria garatu da, ahalegina
eta emaitza neurtzeko eta bakoitzak prozesu
bakoitzean duen egitekoa zehazteko.

Kontzeptuaren
BERRIKUNTZA

“Nagusiari” balio handiagoa emateko;
adibidez, denda eraginkorraren eredu berria,
zeinak haren erosketa-ekintza optimizatzen
baitu eta % 40 aurrezten baitu energia.
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Teknologikoa
Erabakiak ahalik eta bizkorrena hartzea
eta prozesuak sinplifikatzea, Mercadona
Online-ko teknologia eta SAP S/4
HANA teknologia ezartzea, prozesuak
eraginkorragoak eta bizkorragoak izan
daitezen eta kudeaketa hobetu dadin.
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Eraldaketa digitala, “Nagusiarengandik”
gertuago egoteko
2017.
urtea
bereziki
garrantzitsua
izan
da
Mercadonarentzat berrikuntza digitalaren esparruan,
inflexio-puntu argia izan baita haren plan estrategikoan.
Enpresak akordio bat lortu du SAP Españarekin
eraldaketa digitalerako bere proiektu osoa garatzeko
eta gauzatzeko. Horri esker, bizkorrago eraldatu eta
optimizatuko dira haren balio-kateko prozesu guztiak,
eta eskala handian hedatuko dira SAPen softwarea eta
zerbitzuak.
SAP S/4 HANA plataforma txertatuz, denbora
errealeko analisiarekin berehalako informazioa emango
dioten tresnak izango ditu enpresak, eta, hala, bere
prozesuetako edozein puntutan, datu bakarra eta
egiazkoa lortuko du une oro. Informazio horrek
aukera emango dio Mercadonari bere “Nagusien” eta
merkatuaren behar aldakorrei aurrea hartzeko, eta,
hala, errazago hartuko ditu erabakiak bezeroak erabat
gogobetetzeko.

Vara de Quart industrialdean, Valentzian, onlineko erosketarako
eraikitzen ari diren banaketa-zentroaren lanen airetiko argazkia.

Mercadona Online
2017an, Mercadonak urrats handiak egin ditu bere onlineko
proiektuan ere. Kanal horretan, bere sektoreko lehenengo
enpresa da, eta funtzionamenduan mantentzen du
2001ean jaurtitzea erabaki zuenetik. Horretarako, hamabi
hilabete hauetan, 150 laguneko lantalde bat sendotu
du enpresak, helburu honekin: bere arrakasta-eredua
ingurune teknologiko eta bizkor batera egokitzea, eta
zerbitzuaren bikaintasuna onlineko saltokira ere hedatzea
—2017an, 198 milioi euroko salmentak egin dira online,
hots, enpresaren fakturazioaren % 1, aurreko urtearekiko
% 9 hazita—.

Mercadonako presidente, Juan Roig, eta SAP SEko zuzendari
nagusi, Bill McDermott, Mercadonaren instalazioetan izan ziren
bisitan, egindako aurrerapen digitalak aztertzeko.

Enpresak aurreikusten duenez, onlineko erosketaren
proiektu berri horren probak Valentzia hiriko eremu
batzuetan hasiko dira 2018an. Horretarako, banaketazentro berri bat ari da eraikitzen Mercadona Valentziako
Vara de Quart industrialdean. Nabeak 13.000 m2 izango
ditu, eta 12 milioi euroko inbertsioa egingo da. Hornitzekate propio batekin egungoaz bestelako banaketa-eredu
bat probatzeko laborategi gisa balioko du.
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Nazioartea

Irmãdona:
Mercadona Portugalen
2016ko ekainean, bere nazioartekotze-plana martxan
jartzea erabaki zuen Mercadonak, Portugaldik hasita.
Orduz geroztik, 2017an, ahalegin handiak egin ditu
enpresak ezarritako helburua betetzeko: 2019an
lehenengo lau dendak irekitzea Portugalen, jada
sinatuta dauzkan bederatzietatik. Izan ere, herrialde
horrek aukera handiak ematen ditu, eta lotura handiak
ditugu harekin.

Irmãdona Supermercados S.A. sozietatea eratu ondoren
—“Mercadonaren ahizpa” esan nahi du portugesez—,
eta haren egoitza Porton ezarri ondoren, bere ikasketaprozesua hasi zuen Mercadonak Portugalen. Orduz
geroztik, hilabete hauek guztiak baliatu ditu Portugalgo
gizartean integratzen jarraitzeko, harekiko loturak
gehiago estutzeko, aurrez aurre jakiteko zer aukera
ematen dituen hain lehiakorra den merkatu horrek, eta
Portugalgo “Nagusiaren” beharretan sakontzeko.

Irmãdona Supermercados S.A. egoitza soziala (Porto, Portugal).

Portugalgo erakunde hauekin ari gara lankidetzan, besteak beste:
2017ko
otsailean,
P o r t u g a l g o B a n a ke t a
Enpresen Elkarteko
(APED) kide bihurtu zen Mercadona. Sektorearen
interesak sustatu eta ikertzen dituen patronala da
hori.
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2017ko martxoaz geroztik, Portugalgo
eta Espainiako Merkataritza
Ganberaren (CCILE) Aholkularitza
Kontseiluko kide da Mercadona.
Erakunde horrek Portugalgo
eta Espainiako enpresen arteko merkataritzaharremanak sustatzen ditu.
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Portugalgo Ekonomiako ministro, Manuel Caldeira Cabral-ek Matosinhos-eko Koberrikuntza Zentroa bisitatu zuen 2017ko irailean
Matosinhos-eko orduko alkate, Eduardo Pinheiro, eta beste agintari batzuekin batera. Argazkian, Elena Aldana Portugalgo Mercadonako
Kanpo Harremanetako zuzendariarekin eta zentroko arduradun João Pedro Mirandarekin. “Inbertsio hau Mercadonak Portugalen duen
konfiantzaren adierazgarria da, eta Portugalgo enpresei aukera ematen die talde hau produktu berriz hornitzeko, ez soilik Portugalgo
merkatuan, baita merkatu iberiko osoan ere”, adierazi zuen Caldeira Cabral ministroak.

Mercadonak gaur egun Portugalen duen proiektua, zenbakitan

4

9

denda berri

denda

2019an

sinatu dira

25 M€-ko 63 M€-ren
inbertsioa

erosketa egin zaie

350
langile

Portugalgo hornitzaileei

Matosinhos-eko Koberrikuntza Zentroa

Bloke logistiko berria

Portugalgo “Nagusientzako” produktu-aukera garatzeko

Póvoa de Varzim-en
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Mercadonak Portugalen egin duen inbertsioa
Portugalgo proiektuari ekiteko, Mercadonak,
hasteko, 25 milioi euro inbertitu ditu. Ahalegin
horri esker, besteak beste, koberrikuntza-zentro
bat inauguratu du Matosinhos-en (Grande Porto),
produktu-aukera garatzeko eta hura Portugalgo
“Nagusiari” egokitzeko.

eta 5.000 m2-ko bi nabe izango dituela. Haren
kokapen estrategikoari esker, kateak Portugalen
iparraldean dituen supermerkatuak hornitu ahal
izango dira, eta erraz komunikatu ahal izango da
Espainiaren iparraldean (Villadangos del Páramo,
León) dagoen bloke logistikoarekin.

Enpresak iragarri du, halaber, bloke logistiko bat
eraikiko duela Póvoa de Varzim-en, eta 12.000

Póvoa de
Varzim
3

Vila do
Conde

Maia
2
Matosinhos Valongo
Porto
1

Vila Nova Gondomar
de Gaia
1 Irmãdonaren egoitza
2 Koberrikuntza Zentroa
3 Bloke Logistikoa
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Portugalen irekiko diren dendak

Portugalgo talentua

Mercadonak aurreikusten du 2019an lau supermerkatu
irekitzea Grande Porto eskualdean, Portugalen
iparraldean. Haietako bat Vila Nova de Gaia-ko
Canidelo auzoan irekiko da. Han, Mercadonaren eta
Udalaren artean lortutako lankidetza-akordioari esker,
Sport Club de Canidelo futbol-taldearen instalazioak
goitik behera eraberritu dira, eta, hala, bitarteko hobeak
ditu haur eta gazteen kirol-hezkuntza garatzeko.
Mercadonaren denda berria futbol-taldearen lehengo
instalazioek hartzen duten eremuan kokatuko da.

Portugalen hedatzeko lehenengo faseari ekiteko,
Mercadonak 2016an iragarri zuen 350 lanpostu
sortuko zituela. 2017. urtearen amaierarako, enpresak
Portugalgo 120 gazte jarri ditu erdi-mailako
zuzendaritza-postuetan, eta haiek arduratuko dira
proiektua Portugalen zuzentzeaz.

Orobat, Matosinhos-en, supermerkatu berri bat
ezarriko da antzinako kontserba-fabrika batean,
baina eraikinak bere egitura nagusi osoari eusteko
konpromisoarekin, eraikinaren ehun urte baino
gehiagoko historia eta haren arkitektura-esparru
paregabea zaintzeko. Eraikin abandonatu hori birsortu
egingo da Mercadonaren eskutik, eta Matosinhos-eko
industrialde bat biziberrituko du.

Kontratu mugagabea dute lehenengo egunetik, eta
denek hasi dute 18 hilabeteko trebakuntza-prozesu
bat. Horretarako, 50.000 euroko inbertsioa egin du
enpresak, batez beste, langileko. Horri esker, zehatzmehatz azaltzen zaie Mercadonaren Erabateko
Kalitatearen Eredua, eta hark nola funtzionatzen duen.
Aldi berean, haien gaitasunak eta lidergoa indartzen
dira, bai eta lanpostuak kudeatzeko berariazko
gaitasunak ere.

Canideloko kirol-elkartearen futbol-zelai berria (Vila Nova de Gaia, Grande Porto).
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Portugalgo “Nagusiarekin” berritzea
Koberrikuntza
Eredua
Mercadonaren
ezaugarri
bereizgarrietako bat da. Haren produktuak erabiltzen
dituzten bezeroekin ikasteko, haien iruzkinak entzuteko
eta haiekin berritzeko estrategiari jarraitzen dio
supermerkatu-kateak. Lankidetza-eredu bereizgarri
horrek arrakasta-tasa handiagoa sortzen du produktu
berriak merkaturatzean, eta eredu hori garatzen ari da
enpresa Portugalen.
Izan ere, 2017ko ekainean, Matosinhos-eko (Grande
Porto) Koberrikuntza Zentroa inauguratu zuen
Mercadonak. Zentro hori mota horretako lehenengoa

da herrialde horretan, eta enpresak Espainian dituen
beste 15ei gehitzen zaie. Ideien makrolaborategi horren
instalazioetan —1.000 m2 dituzte, bi solairutan banatuta;
produktuak dastatzeko gela bat dago, bai eta sukalde
bat ere, “Nagusiekin” partaidetzazko saioak egiteko—,
enpresak bezeroen beharrak eta zaletasunak ikertzen
ditu, bere produktu-aukera Portugalgo kontsumitzaileen
ohituretara egokitzeko. Azken urtean, enpresak 1.700
saio egin ditu Portugalgo “Nagusiekin”. Haietan,
iradokizunak egin dituzte, haien kontsumo-ohiturak
ezagutzen jarraitzeko.

Portugalerako produktu-aukera zehazten Matosinhos-eko Koberrikuntza Zentroan, “Nagusi”ekin batera (Grande Porto).
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Portugalgo hornitzaileei egindako erosketak
Mercadona aspalditik ari da lankidetzan Portugalgo
hornitzaileekin. 2017an, 63 milioi euroko erosketak egin
dizkie, aurreko urtean baino 11 milioi euro gehiagokoak.
Batez ere, produktu hauek erosi dizkie: Rocha udarea,
tomatea, kiwia, gailetak, txokolateak, lonjako arraina,
gozogintza-produktuak... Horren erakusgarri dira,
besteak beste, Panpor, Globalfrut eta Imperial enpresa
portugaldarrak, zeinek Mercadonak berrikuntza eta
kalitate handiko produktu-aukera eraginkorra eskain
dezan laguntzen baitute.
Panpor-en
kasuan
(gozogintza-enpresa
portugaldarra),
2014an
hasi
zen
lankidetzan
Mercadonarekin. Urte horretatik aurrera, haren
produktuak, kremazko pastelak, indarra hartu du

enpresaren linealetan, gaur egun kateak Estatuan
dituen supermerkatu guztietan baitago.
Globalfrut-ek Rocha udarea hornitzen du. Udare-mota
horrek Portugalen du jatorria, eta, 2014az geroztik,
Mercadonako supermerkatuetan dago. Gaur egun,
katearen 500 supermerkatu baino gehiagotan dago
fruta-mota hori. 2017an, 1.000 tona inguru ekarri ziren.
Imperial,
berriz,
enpresa
garrantzitsua
da
txokolatearen sektorean. 85 urteko historia du, eta
2016ko urrian hasi zen lankidetzan Mercadonarekin.
Orduz geroztik, haren Pintarolas produktua —1980an
merkaturatu zen Portugalen—, kate osoko linealetan
dago. 2017an, 2,5 milioi unitate inguru erosi dizkio
Mercadonak Portugalgo hornitzaile horri.

Panpor hornitzailearen kremazko pastelaren ekoizpen-lerroa, Rio
Maior-en (Santarém).

Imperial hornitzailearen txokolate-grageak, Vila do Conde-n eginak
(Porto).

Globalfrut hornitzailearen udareak, Lourinhã-n (Lisboa).
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María Enma, “Jefa” del supermercado de Miralbueno, Zaragoza.
María Emma, Miralbuenoko supermerkatuko “Nagusia” (Zaragoza).
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1. “NAGUSIA”
Lankidetzan aritzeko dugun gaitasunak
behar den bizkortasuna ematen digu
produktu eta zerbitzu berriak garatzeko
“Nagusiarekin” eta “Nagusiarentzat”,
hura gogobetetzeko eta harritzeko

Gure xedea da Mercadona eraldatzea “Nagusia” gogobetetzeko.
Horretarako, 2017an, hainbat eta hainbat mugimendu egin ditugu: batetik,
denda berriak ireki ditugu eta supermerkatu-sarea eraberritu dugu denda
eraginkorraren eredu berriarekin, eta, bestetik, Frescos Global proiektua jarri
dugu martxan. Horiei beste urte batzuetan egindako ekimenak gehitu behar
zaizkie, hala nola produktu-aukera eraginkorra eta koberrikuntza-eredua.
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Denda Eraginkorraren Eredu Berria
2017an,
Mercadonak
bere
salmenta-azalera
indartzen jarraitu du denda berriak irekiz eta bere
supermerkatuetako batzuk denda-eredu berrira
egokitzeko berrikuntzak eginez —enpresak 2016an
erabaki zuen denda-eredu berria martxan jartzea—.
Ahalegin horri esker, urtearen amaieran, 1.627 denda
zituen, 29 denda berri ireki ondoren eta enpresaren
egungo estandarrak betetzen ez zituzten 16 itxi
ondoren.
Enpresak 126 supermerkatu eraberritu ditu, eta, ireki
diren denda berriekin batera, 157 zentro ditu, guztira,
Denda Eraginkorraren Eredu Berrira egokituak.

Horretarako, inbertsio-ahalegin handia egin du, 385
milioi euro baino gehiagokoa. Eredu berri horrek argi
erakusten du enpresak kontzeptu-berrikuntzaren
aldeko apustua egiten duela. Kasu honetan, erosketaegintza optimizatzeko aukera ematen du, eta, gainera,
energia % 40 aurrezten da denda tradizional baten
aldean.
Proiektu horri ekiteko, enpresak 250 lagun baino
gehiago kontratatu ditu Obra Departamenturako, eta
126 milioi euroko erosketak egin dizkie hornitzaile
espezializatuei, aurreko urtean baino % 199 gehiago.

Denda Eraginkorraren Eredu Berriaren hobekuntzak

Zerbitzu hobea

Energia-aurrezpena

Leku eta goxotasun handiagoa erosketaesperientzia hobetzeko eta zerbitzu hobea
eskaintzeko. Berritasunak atal guztietan, eta
zenbait berrikuntza, hala nola otarreen eta
orgen diseinu berria, txanponik gabekoa.

Energia aurrezteko neurriak hartu
dira, eta, haiei esker, % 40 murriztu da
kontsumoa, isolamendu termikoaren, soinumurrizketaren eta ura aurreztearen bidez.

Ergonomía

Konektagarritasuna

Kutxen lerro berria, gehiegizko
esfortzuak saihesteko. Atseden-gelak
eta langileen kutxatilak berritu dira.

Azken belaunaldiko gailu elektronikoei
esker, informazioa denbora errealean
partekatzen da dendako edozein ataletatik,
eta kate guztiko prozesuak arintzen dira.
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250

lagun baino gehiago kontratatu
dira Obra Departamenturako

157

supermerkatu denda-eredu
berriarekin

La Ventako supermerkatuaren fatxada (Collado Villalba, Madril).

25

1

“Nagusia”

Frescos Global
2017an, Mercadonak ahalegin handia egin du bere
produktu freskoen eskaintza garatzeko. Horretarako,
erabat aldatu ditu bere erosketa-eredua, salmentaeredua, eredu logistikoa eta eskaera-eredua. Enpresa
Frescos Global kontzeptua txertatzen ari da, freskoen
atal guztietan aldi berean hobekuntzak eginez. Horri
esker, 2017. urtearen amaierarako, % 5,4 gehiago saldu
dira produktu freskoak kontzeptu hori ezarritako
dendetan.
Ikerketa-laborategien bidez, hobetu egin du bezeroei
eskaintzen dien zerbitzua; besteak beste, ekimen
hauekin: ebaketa-urdaiazpikoa garatzea, eta labearen
atalean izandako eboluzioa, espezialitate-aukera berria
eta ogia xerratzeko makina baititu. Ildo horretatik,
Sushiaren laborategia, zeina 173 dendatan baitzegoen
2017. urtearen amaierarako, sendotu egin da.
Horrez gain, freskoen atalak eskualde bakoitzera
egokitzen jarraitu du, tokiko zaletasunei eta ohiturei

erantzuteko. Berritasunen artean, aipatzekoak dira
oilasko horia, Galizian, eta Pagés-eko butifarra,
Katalunian. Aztertu du, halaber, nola eskain dezakeen
zerbitzu hobea lonjetatik datorren arrainarekin
zenbait laborategiren bidez, non, gaur egun, bere
produktu-aukera aldatzen eta egokitzen jarraitzen
baitu hautematen dituen beharren arabera. Horri esker,
nabarmen handitu ditu salmentak atal horretan. Era
berean, bere produktu-aukeran produktu gehiago (hala
nola fruta ebakia eta kalabaza errea) sartzeko aukera
aztertzen ari da.
2017. urtearen amaierarako, enpresaren 102 denda zeuden
Frescos Global kontzeptura egokituta, eta, zerbitzu hobea
eskaintzeko, 21.500 espezialista trebatu ditu freskoetan,
hala nola txerriki-saltzaileak, arrain-saltzaileak, frutasaltzaileak, harakinak eta labeko eta kutxako langileak.
Espezializazioan eta trebakuntzan egin duen ahalegin
horri esker, salmentak areagotu ditu, eta aukera berriak
eskaintzen ditu hautematen diren behar berrietarako.

102

denda Frescos
Global
kontzeptura
egokituta;
hau da, zentro
berean elkartuta
freskoen atalari
buruz gaur
arte dakigun
eta egin
dugun guztia

Sushiaren apalategia. Sushia egunero prestatzen da.
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Haragien ataleko akabera-gune berria.
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21.500

espezialista trebatu dira freskoetan:
txerriki-saltzaileak, arrain-saltzaileak,
fruta-saltzaileak, harakinak eta labeko eta
kutxako langileak

Ogia xerratan mozteko zerbitzu berria, labeko atalean.

Fruta-ataleko xehetasuna.

Kalitate, freskotasun
eta produktuaukera handiagoa
Urdaiazpikoa eskuz ebakitzeko zerbitzu berriaren xehetasuna.

Lonjako arrain freskoa.

Laranja-zuku egin berriaren
zerbitzua.

Kutxen lerroan pisatzeko
kobratzeko balantza berria.

eta
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Produktu-aukera Eraginkorra
eta Preskripzioa
simulatzen dute, “Nagusirik” gabekoa, eta behar duten
guztia dute produktu-aukera hobeto zehazteko eta
produktu berrien merkaturatzean lan egiteko. Gainera,
trebakuntza-jardunaldiak egiten dituzte langileekin,
denda baten eguneroko jarduerari eragin gabe.

Mercadonak bere produktu-aukera eraginkorraren
estrategia garatzen jarraitu du bitarteko hornitzaileekin
eta hornitzaile espezialistekin batera. Horretarako,
Koberrikuntza Eredua dauka. Proiektu aitzindari hori
2011n jarri zuen martxan Amantal Estrategiaren bidez,
non elikatzeko, arropa eta etxea garbitzeko, norberaren
burua garbitzeko eta etxeko animaliak elikatzeko eta
zaintzeko esperientziak eta ohiturak partekatzen
baititu bezeroekin. Horri esker, beharrak hautematen
ditu, irtenbide egokiak emateko.

Matosinhos-eko eta Jarro-ko koberrikuntza-zentroak
martxan jarri ondoren, enpresak, gaur egun, horrelako
16 zentro ditu, eta, 2017an, 7 milioi euro inbertitu ditu
haietan. Zentro horietan, 123 espezialistak egiten dute
lan, 20 kontsumo-kategoria baino gehiagotan. Haiek
guztiek, “amantala jantzita”, “Nagusien” zaletasunak
eta beharrak hauteman eta behatzen dituzte, enpresak
irtenbide egokiak eman diezazkien.

Lortutako mugarrien artean, aipatzekoa da 2017ko
ekainean lehenengo koberrikuntza-zentroa inauguratu
zuela Portugalen, zehazki Matosinhos herrian (Grande
Porto). Han, tokiko irtenbideetan adituak diren 40
espezialistak egunero egiten dute lan Portugalgo
kontsumitzaileei haien beharretara gehien egokitzen
diren produktuak eskaintzeko. Horrez gain, Jarro-ko
(Paterna, Valentzia) Koberrikuntza Zentro berria bultzatu
du enpresak. Instalazio horiek benetako denda bat

Koberrikuntza-lan hori guztia egiteko, Mercadonak,
2017an, 9.000 saio inguru egin ditu “Nagusiekin” bere
zentroetan. Horri esker, behar jakin batzuk hauteman
ditu, eta erantzuna eman die, bai hobekuntzak eginez,
bai atal guzti-guztietan erreferentzia berriak gehituz.

Koberrikuntza-eredua
1
DENDA
Nagusiak

GOMENDIOA
ezartzea / transmititzea

Monitorea/Langilea

“NAGUSIA”,
4

erabaki guztien
erdigunean
3
EROSKETAK/HORNITZAILEA
berritzea/fabrikatzea
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GOMENDIOA
beharrak ulertzea,
irtenbidea definitzea
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8.000
produktu

baino gehiago produktu-aukeran,
“Nagusiak” bere Orga Menua osa
dezan: “Nagusiaren” Erabateko
Erosketa hilean kosturik txikienarekin

120

bitarteko hornitzaile

700

hornitzaile baino gehiago

espezialista “Nagusiaren” beharrak hautemateko gai,
irtenbiderik onenak eta merkeenak sortzeko

Jarroko berrikuntza-zentroaren kanpoaldea (Paterna, Valentzia). Zentro berrian 3,5 milioi euro inbertitu dira, eta benetako denda bat
simulatzen du, bezerorik gabe, produktu-aukera hobeto zehazteko eta produktu berrien merkaturatzea lantzeko.
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Produktu berritzaile arrakastatsuak
Bere koberrikuntza-ereduaren barruan eta Amantal Estrategiaren bidez, non
bezeroekin kontsumoko esperientziak partekatzen baititu eta, hala, haien beharrak
ezagutzen, Mercadonak “Nagusiekin” ikasten jarraitu du eta bitarteko hornitzaile
espezialistekin produktu berriak garatzen, soluziorik onenak eskaintzeko, hala
nola barbakoa-saiheskiak —dagoeneko moztuak— edo oilasko-hegal erreak,
biak ontzi erabilgarriago eta erosoago batean aurkeztuak, zuzenean mikrouhinlabean berotzeko.
Ekimen horiek emaitzak ematen dituzte, zenbait produktu beren berrikuntzagatik
aintzatetsi baitira 2017an: urdaiazpikoa eta laktosarik gabeko gazta dituen
Hacendado pizza, aurrez egositako Hacendado kinoa izoztua eta Mascletá
Verdifresh smoothiea. Ildo horretatik, Cerdà Institutuaren “El valor de la
innovación conjunta” ikerketak egiaztatzen du Mercadonak merkaturatu dituen
produktu berrien arrakasta-tasa % 82 dela —sektorearena, % 24—.

Hobekuntzak
produktu-aukeran
Produktu-aukerako 105 produktu hobetu
dira, eta 240 produktu berri merkaturatu
dira “Nagusia” gogobetetzeko. Haiek
merkaturatzean izan zuten arrakasta-tasa
sektoreko batezbestekoa halako lau da.

Glutenik eta laktosarik gabeko produktu-aukera
zabala
Gaur egun, glutenik gabeko produktuen aukera zabala du konpainiak;
zehazki, proteina hori gabe egindako 1.200 produktu. Lanean jarraitzen
du produktu-aukera hobetzeko eta laktosarik gabeko produktuak
identifikatzeko (800 baino gehiago), “Nagusiek” produktu-kategoria
guztietan erosteko aukera izan dezaten.
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Marka propioak
Hacendado, Bosque Verde, Deliplus eta Compy, besteak
beste, Mercadonak 1996tik garatzen dituen markak dira,
eta haien hornitzaileak modu argian etiketatuta daude.

Nobedadeak
Gazpatxo eta salmorejo freskoak:
etxean bezala egiten dira, tratamendu
termikorik gabe; beraz, askoz hobeto
mantentzen dituzte beren propietate
guztiak eta zaporea. J. García Carrión
hornitzailearen produktuak.

I+G+B+I
Mercadonaren bitarteko hornitzaile fabrikatzaileek
sektore horretako Espainiako batezbestekoak baino
baliabide gehiago bideratzen dituzte I+G+B+Ira: bere
langileen % 2,47k jarduera horretan dihardu, % 1,06ren
aldean (Iturria: INE 2016).

Zuku fresko berriak: zuku freskoen
atal berriak frutak, barazkiak eta
osagai bereziak (txia, aloe vera,
baleriana...) oinarri dituzten zenbait
konbinazio
eskaintzen
dituzte,
efektu
askotarikoak
dituztenak:
erlaxatzailea,
antioxidatzailea,
araztailea... Fruity King eta Fruity
Line hornitzaile espezialistek egiten
dituzte.
Fruitu lehorrak: fruitu lehor naturalen
aukera zabala: anakardoak, hurrak,
ekilore-eta kalabaza-pipita zurituak...
eta
nahasiak
ere
bai,
zizkamizketarako edo entsaladei eta
bestelako errezetei laguntzeko modu
ezin hobean “Nagusia” harritzeko.
Importaco bitarteko hornitzaileak
ekoizten ditu.
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Mercadonan,
produktu-aukera
eraginkorra
dugu,
“Nagusitik”
atzerantz
eraikia, eta,
harekin,
kalitate onena
bermatzen dugu
egunero prezio
txikienean
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Espinosa Sales familia eta haien lagunak.
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Elikagaien segurtasuna eta kalitatea
Mercadonarentzat, eskakizuna eta lehentasuna
da eskaintzen dituen produktu guztien elikagaisegurtasuna bermatzea, eta hala da bitarteko
hornitzaile eta hornitzaile espezialista guztientzat
ere. Kontsumitzaileei bermerik handiena eskaini
ahal izateko, konpainiak Kalitatearen Kudeaketarako
eta Elikadura Segurtasunerako Sistema bat dauka,
hornikuntza-kate osoan lan egiten duena, jatorritik
azken kontsumoraino, eta prozesu guztiak zorrotz
kontrolatzen dituena. Horretarako, zenbait sistema ditu,
hala nola REMER izeneko tresna berritzailea. Zaintzasistema horrek aukera ematen du ager daitezkeen
arriskuak hautemateko eta haiei buruz ohartarazteko.
2017an, enpresak irakaskuntza-lan handia egin du
alor horretan. Izan ere, urte osoan, 70.000 langile
baino gehiago (ia langile guztiak) trebatu ditu
elikadura-segurtasunean, eta, horri esker, haietako
bakoitzak antzinako Elikagaien Manipulatzaile agiria
eguneratu du.

Aldi berean, enpresa gehiago aritu da lankidetzan
autonomia-erkidegoetako
Elikagaien
Segurtasun
eta Farmaziako osasun-agintariekin. Horrez gain,
aktiboki hartu du parte elikagaien segurtasunaren
arloko erreferentziazko foroetan, hala nola Kodetze
Komertzialaren Espainiako Elkarteak (AECOC) eta
Banatzaileen, Autozerbitzuen eta Supermerkatuen
Espainiako Elkarteak (ASEDAS) antolatu dituztenetan.

Urrezko araua
Gure eskaintzako produktu guztiek elikadurasegurtasuna ziurtatu behar dute lehendik;
bigarrenik, kalitatea; hirugarrenik, txera;
laugarrenik, produktu-aukera eraginkor baten
parte izatea; bosgarrenik, prezio txikiena
izatea; seigarrenik, ahalik eta zerbitzu onena
eskaintzea; eta, amaitzeko, ahalik eta denbora
gutxiena ematea erosten.

Simulakroak eta osasunagintariekiko lankidetza
Halaber, simulakro-metodo propio bat du, eta, harekin,
hainbat eta hainbat egoerari ekiten die, gorabeheraren
bat gertatuz gero koordinazioa hobetzeko, eta
elikadura-segurtasuna hobetzeko. Egindako simulakro
guztien artetik, aipatzekoa da Galiziako Osasun
Agintariekin, Kontsumoaren, Elikadura Segurtasunaren
eta Nutrizioaren Espainiako Agentziarekin (AECOSAN)
eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Valentziako
Elkartearekin
(AVACU)
lankidetzan
egindakoa.
Hari esker, barne-sistemak probatu ziren, hobetu
beharreko puntuak hauteman ziren, eta, beste kasu
batzuetan, frogatu zen ondo funtzionatzen zutela.
2015etik, Egiaztapenerako Entitate Nazionaleko
(ENAC) Zuzendaritza Batzordeko kide da Mercadona,
eta harekin batera laborategietako jardunbide
egokien gida bat egin du bere hornitzaileentzat.
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Lorena eta Sandra “Nagusiak” Enervit hornitzaile
espezialistaren edari isotonikoarekin, Valentziako Turiako
Lorategiko korrikalarientzako Circuit 5Kn.
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Hornitzaile eta bitarteko
hornitzaileen elikadurasegurtasunerako dekalogoa

Elikadura-segurtasunerako eta
kalitaterako kontrol-plana

Helburua da elikadura-segurtasuneko
mailak azkar eta modu jarraituan
baloratzea eta egiaztatzea

Produktu freskoen eta
alergenoen kontrola:

1

Lehengaien
hornitzaileak
identifikatuz eta
kontrolatuz

2

Ekoizpena
kontrolatuz

Aldaketen
txertapena
kontrolatuz

3

Puntu erabakigarriak
aztertuz eta
kontrolatuz

5

6

Garbitasuna eta
erabilera
kontrolatuz

7

Detektagailuak
egiaztatuz

4

Instalazioak
kontrolatuz

8

Kalitate hobekuntzak
egiaztatuz

9 10

Larrialdien
kudeaketarako
metodoaren bidez

Ziurtagiriak

1.500 kontrol baino gehiago
Arriskuen Analisirako eta Puntu Kritikoen
Kontrolerako gure sistemaren bi urtean
behingo ebaluazioak emaitza ona eman du
Prozesu logistikoen kontrola:

400 kontrol baino gehiago
Tresna informatiko berria
informaziorako eta kalitateinputak berehala kudeatzeko
Elikadura-segurtasunari buruzko
egiaztapenak: IFS eta BRC,
besteak beste

Bitarteko hornitzaileen

% 99

Hornitzaileen prozesu eta
instalazioen ebaluazioa:

ebaluatu
1.700 instalazio
baino gehiago
Beste prozesu-kontrol batzuk
(azalerak eta giroak):

1.000 kontrol baino gehiago
Produktuen balio-bizitzaren azterketak:

2.000

azterketa baino
gehiago
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Gardentasuna
etiketetan
Mercadonak erabateko gardentasuna eskaintzeko
lanean
jarraitu
du
2017an.
Horretarako,
Kontsumitzaileak Informatzeko Araudi Berrira
eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
Elikadura Informaziorako (FIC Regulation) 1169/2011
Araudira (EE) egokitu ditu etiketak.
Enpresak prozedura propio bat ere badu marka
propioen hornitzaile fabrikatzaileak beti argitasunez
eta gardentasunez identifikatzen dituena, halaxe
behar baitu kontsumitzaileek askatasunez eta
egiazko informazioarekin joka eta eros dezaten. Aldi
berean, identifikazio- eta informazio-printzipioen
aldeko apustua egiten du produktu horietan. Horri
esker, “Nagusiak” erraz hautematen du informazio
garrantzitsua, erosten duenetik kontsumitzen duen
arte, bai eta ezaugarri gakoak ere, hala nola ea
alergenorik baduen, edo nola erabiltzen den.

Nutrizioa
eta osasuna
2017an, Mercadona lankidetza
estuan aritu da bitarteko
hornitzaileekin eta hornitzaile
espezialistekin nutrizio-arloan
hobekuntza
nabarmenak
egiteko. Horren ondorioz, aurrerapen
handiak egin dira hainbat produktutan.
Horren adibide da azukre gehituak, gatzak eta
gehigarriak murriztu direla zenbait produktutan
eta birformulazioak egin direla eduki kalorikoak
murrizteko.

Inmaculada eta Elisabeth, Camí Real-eko supermerkatuko langile eta “Nagusi” (Catarroja, Valentzia).
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“Nagusiarekiko”
komunikazio-kanalak
Mercadonarentzat, “Nagusiekiko” elkarrizketa eta
komunikazioa funtsezkoak dira, haien iradokizunei
eta balorazioei esker hobekuntzak egiten 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)

Carolina, Bezeroaren Arreta Zerbitzuko langilea.

Mercadonak Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua du,
doakoa, bai Espainian, bai Portugalen. Zerbitzu
horretan, “Nagusiekin” irekiak dituen bideen bidez
bezeroek planteatzen dituzten zalantza guztiak
bideratzen dira. Horri esker, enpresak haien iritziak
entzun ditzake, eta azkarrago eta hobeto argitu
ditzake haien zalantzak. Horrez gain, enpresaren eta
hango langileen jokabide etikoari lotutako bestelako
kontsultak bideratzen ditu, zeinak, gero, eraginpean
dauden departamentuek ezarritako mekanismoen
bidez izapidetu eta ebazten baitira.

700.000

90.000

150.000
97.000

2017an, Mercadonaren Bezeroaren doako Arreta
Zerbitzua osatzen duten 54 pertsonak 300.000
kontsulta eta iradokizun jaso zituzten guztira,
eta hobetu beharreko puntuak aurkitzen lagundu
dute, konpainiaren helburua lortzeko: erosketarako
esperientzia onaren eta aukera eraginkor baten bidez
konponbide onenak eskaintzen dituen konpainia
izatea, zerbitzu onenarekin.

Bezeroen arretarako
doako telefonoak

jarraitzaile guztira
sare sozialetan
jarraitzaile baino
gehiago 2017an
kontsulta sare
sozialetan
aipamen hilean,
batez beste

535.000 jarraitzaile Facebooken
140.000 jarraitzaile Twitterren
16.000 jarraitzaile Instagramen
850.000

ikustaldi YouTuben

Bezeroen arretarako kanalak

Espainia
(+34) 900 500 103

www.mercadona.com

www.youtube.com/mercadona

www.facebook.com/mercadona

www.instagram.com/mercadona

Portugal
(+351) 800 500 100

www.twitter.com/mercadona
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Ana, Santa Rosa de Lima hiribideko supermerkatuko langilea (Málaga).
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2. LANGILEA
Mercadonan, talentua
balio gakoa da. Denon xede
honetara bideratutako talentua:
egunero saiatzea gure “Nagusiei”
zerbitzu bikaina ematen

2017an, enpresak ahalegin handiak egin ditu etorkizuneko Mercadona eraikitzeko.
Lan horretan, oso paper nabarmena du enpresa osatzen duten 84.000 lagun
baino gehiagoren talentuak.
Enpresaren hazkundea eta garapena indar handiagoz bultzatzeko, Mercadonak
aldaketa disruptibo bat egin du, egiaztapenean oinarritua. Betiere Mercadonaren
Eredua erreferentziatzat edukiz, eguneroko lanean bost osagaien gogobetetzea
bermatzeko egiten den ahalegina lehentasunezko neurketa-ardatz bihurtzen da.
Horretarako, pertsonen alde egiten duen apustua indartu du enpresak. Izan
ere, 65 milioi euro baino gehiago inbertitu ditu trebakuntzan, eta, horri esker,
lantalde kohesionatua du, eguneroko lanean eguneroko bikaintasunera
bideratua. Hala, errendimendu handiko langileak ditu, eta bere sektoreko giza
baliabide onenetako bat, zeinek aukera eman baitiote ezarritako helburuak
betetzeko eta etorkizuneko hazkundea sendotzeko.
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Kalitateko enplegu egonkorra
sortzearen aldeko apustua
“Nagusia” erabat gogobetetzeko, Mercadonak hainbat
eta hainbat baliabide bideratu ditu, berriro ere,
enpresa osatzen duten guztien garapen pertsonala
zein profesionala garatzera. Bere langileen (bere
aktiborik onena) talentua handitzera ere bideratu ditu
baliabideak, bai trebakuntzaren bidez, bai kalitateko
5.000 lanpostu egonkor berri sortuz (egunean 15, batez
beste). Hala, urtearen amaierarako, 84.000 langile
zituen, tartean Portugalgo 120 zuzendariak, Portugalgo
merkatuan nazioartekotzea zuzentzen dutenak.
Pertsona horiek guztiak bat datoz Mercadonaren
Ereduaren balioekin. Lantalde horrek erabakiak
hartzen ditu, arriskuak hartzen ditu, akatsetatik
ikasten du bere talentua handitzeko, eta etekinik
handiena ateratzen die beren gaitasunei eta
ezagutzari, ezarritako helburuak ondo betetzeko
eta Mercadona Proiektua bultzatzen jarraitzeko.

Dani, Iruñeko Antso Azkarraren etorbideko supermerkatuko
langilea (Nafarroa).

Langileen banaketa
84.000 langile
Jarduera-arloaren
arabera

Adinaren
arabera

5.000
lanpostu berri
Sexuaren
arabera

% 87 DENDETAN

% 15 29 URTE ARTEKOAK

% 64 EMAKUMEZKOAK

% 55 29 URTE ARTEKOAK

% 9 LOGISTIKAN

% 42 30-39 URTE

% 36 GIZONEZKOAK

% 35 30-39 URTE

% 4 BULEGOETAN

% 36 40-49 URTE
% 7 50 URTETIK GORAKOAK

9.000 laguntzaile kontratatu dira
berariazko kanpainetarako urtean zehar
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Adinaren
arabera

% 10 40-49 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

Sortutako enplegu egonkorra eta kalitatekoa

5.000

1.000 eurotik gorako sarrerako
gutxieneko soldata garbia Mercadonan

% 100

Ordainsari-politika (soldataren % 11ko igoera)

12.324

Seme-alabak zaintzeko eszedentzia
handitzea umeak 8 urte bete arte

310

Trebakuntza

40.564

Berdintasun Plana ekitate-printzipioan
oinarritua: erantzukizun bera, soldata bera

% 42

langile

Lanaldi osoan diharduten oinarrizko
langileen % 100ek hilean gutxienez
1.132 euro garbi jasotzen ditu hasieratik

langile atalez pasatu
dira 2018an

eskaera egin dira

lagunek hartu dute parte
trebakuntza-planetan

2017an lanpostu-mailaz igo
direnen % 42 emakumezkoak dira

Oinarrizko langileen soldata-taula
Mercadonako oinarrizko langileen soldata taula, 12 hilekotan.

Antzinatasuna

<1 urte

2 urte

3 urte

>4 urte

Gordina/hil

1.312 €

1.441 €

1.599 €

1.775 €

Garbia/hil

1.132 €

1.224 €

1.337 €

1.462 €

Indarrean 2018/01/01etik. Ordainsarien Politikaren % 1,1eko hazkundea 2018an.

Oinarrizko
langileen % 78
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Berdintasunarekiko eta
dibertsitatearekiko konpromisoa
Pertsonen garapen pertsonala eta profesionala
dakarten balioak defendatu eta sustatzen ditu
Giza Baliabideen kudeaketa-ereduak. Hori dela eta,
errespetuzko eta konfiantzazko harreman bat sustatzen
du, non tolerantzia, berdintasuna eta dibertsitatea
balio aberasgarriak baitira. Hori guztia konpainiaren
Berdintasun Planarekin indartzen da, eta plan horren
oinarrizko konpromisoa da berdintasunean, enplegukalitatean eta aniztasunarekiko errespetuan oinarritzen
diren eta sexuagatiko diskriminaziorik onartzen ez
duten lan-harremanak sortzea.
Mercadonarentzat, gainera, ekitatea bere Ereduaren
parte den balio utziezina da, zeharka aplikatzen
duena eta, 1997tik, printzipio honetan zehazten dena:
“erantzukizun bera, soldata bera”. Dibertsitatea, berriz,
bere garapena indartzen duen balio integratzailea da.
Harekin, emaitza hobeak lortzen ditu, eta lehiakortasuna
hobetzen du.

Familia eta lana uztartzea funtsezkoa da Mercadonarentzat,
eta bere datu batzuek agerian uzten dute hori: 2017an,
langile emakumeen % 4,4k ama izatea erabaki zuen, eta,
gainera, 2.402 ama langilek legeak ezarritako lau hilabeteko
amatasun baja beste 30 egunez luzatzea erabaki zuten.
Halaber, urtean zehar, 17.682 langilek lanaldi murriztuak
izan dituzte; kasu horietako batzuetan, gainera, enpresak
bere bloke logistikoetan 2001etik dituen haur-hezkuntzako
doako zentroetara eraman dituzte seme-alabak.
Mercadonak baztertu egiten du emakumearen kontrako
edozein motatako indarkeria, eta Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioak eta Integra Fundazioak bultzatzen
duten “Genero-indarkeriarik gabeko gizarte baten alde
dauden enpresak” hitzarmenean hartzen du parte. Ekintzaprotokolo propioa du, eta, haren bidez, laguntza ematen
die genero-indarkeriaren biktima izan daitezkeen langileei,
besteak beste: berehalako laguntza eta informazioa, eta
irtenbide zehatzak, hala nola 36 astetarainoko eszedentzia,
edo beste zentro batera aldatzea.

2.402

17.682

1.490

3.500

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

langile gizonek
aitatasun-baimena
izan dute

Patricia, Gijóngo Viesques-eko supermerkatuko langilea (Asturias).

42

langilek lanaldi
murriztuak
izan dituzte

desgaitu
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Nazioartean aintzatetsi den
Giza Baliabideen Eredua
Harvard Business Review-k, zeinak langileen
talentua
kudeatzeari
buruzko
ikerketa
bat
argitaratu baitu, Mercadonaren Giza Baliabideen
politika nabarmendu du. Izan ere, bere langileei
“etekinik handiena” ateratzeagatik nabarmendu
da Mercadona, “langileen sormen-gaitasunak eta
arazoak konpontzeko gaitasunak aprobetxatu
baititu hobekuntzak proposa ditzaten”.
Harvard
Business
Review-ren
arabera
—Massachusettseko Institutu Teknologikoko (MIT)
Sloan negozio-eskolako irakasle Zeynep Ton-ek eta
Sarah Kalloch-ek egindako ikerketaren ondorioak
jasotzen ditu—, supermerkatu-katearen lan-politika
bereizgarria da, eta aukera ematen du bezeroei
“esperientzia on” bat eskaintzeko.

orokorrean, seigarreneraino. Era berean, kotizatzen
ez duten enpresetan lehena bihurtu da herrialdean.
Gainera, 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
lehiakortasun-estrategiaren
gakoetako bat. LANEren ustez, Mercadonak enplegu
egonkor eta kalitatekoaren alde egiten duen
apustua, trebakuntzan, lana eta familia bateragarri
egitean eta sustapenean egiten duen ahalegina
edo mozkinak langileekin banatzea dira, era berean,
haren giza baliabideen politika arrakastatsu egiten
duten faktoreak.

Mercadonaren giza baliabideen politika aintzatetsi
egin du berriro, 2017an, Merco Talento ikerketak.
Enpresa berriro kokatu da bere sektoreko rankingeko
lehenengo postuan, eta hiru postu igo da ranking

Etekinak partekatzea langileekin
Mercadonak bere langileen ahalegina saritzen du,
eta, haien soldata, aspaldiko urteetan, baita 2017an
ere, sektoreko batezbestekoaren gainetik egon da.
Ordainetan, produktibitate-itzulkinak ere hazten
jarraitu du.
Lidergoa sustatzeko eta norberaren eta denen
ahalegina saritzeko, hain justu, Mercadonak ordainsari
aldakorraren politika bat du. Haren bidez, langileak
saritzen ditu ezarritako helburuak betetzeagatik, eta
haiekin banatzen ditu urtean zehar lortutako etekinak.
Duela 17 urtetatik hona, urtebete baino gehiagoko
antzinatasuna duten eta, hamabi hilabeteetan izan
duten inplikazioari esker, beren lanposturako berariaz
hitzartutako helburu pertsonalak bete dituzten langile
guztiak saritu ditu enpresak. 2017an, 313 milioi euro
banatu ditu sari gisa langileen % 98ren artean.

Jarduera-adierazleak
Helburuak
lortzeagatiko saria

313 M€
banatu dira
langileen artean

% 98

Errotazioa

% 3,7

langilek kobratu du saria
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Trebakuntza Plana

40.564

lagun plan espezifikoetan
trebatu dira

65 M€

2016an baino % 20 gehiago

780

euro langileko

63

modulu edo
trebakuntza-ekintza

2,5

milioi ordu
trebakuntzan
Labeko ataleko langileak eta monitoreak labe-eredu berriaren trebakuntza batean.

Hazkunde profesionalerako trebakuntza
Mercadonak etengabeko prestakuntzaren alde egiten
du, eta baliabide ugari bideratzen ditu, bai giza
baliabideak, bai baliabidek ekonomikoak. Ahalegin
horren emaitzarik nabariena bere giza baliabideen
kalitatea da.
2017an, enpresak 65 milioi euro inbertitu zituen
trebakuntzan, aurreko urtean baino 11 milioi gehiago,
2,5 milioi trebakuntza-ordu emateraino (trebakuntza
orokorra zein espezifikoa) lanpostu bakoitzerako.
Horretarako, 780 euro inbertitu ditu, batez beste,
pertsonako.
Trebakuntza hori langilea enpresan sartzen den
lehenengo egunean hasten da Harrera Planarekin, eta
ibilbide profesional osoan mantentzen da. Horri esker,
langileek, beren gaitasunak sendotu eta hobetu ez
ezik, jokabide arduratsuaren esparru bat jasotzen dute,
Erabateko Kalitatearen Eredua transmititzeari esker.
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2017an, 577 lagun trebatu dira enpresa-lidergoan
“Zuzendari Liderrak” programarekin. Haietatik 64 beste
herrialde batzuetakoak dira, enpresa lantzen ari den
nazioartekotze-prozesuaren ondorioz. Programa hori
2009an jarri zen martxan, eta, ekitaldi honetan, 20.000
euro inbertitu dira, batez beste, zuzendari bakoitzeko.
Aipagarria da, orobat, laguntzaileak trebatzeko egin
den inbertsioa (16.000 euro, batez beste, pertsonako);
2017an, 54 lagunek jaso dute trebakuntza hori (haietako
bi nazioarteko lantaldekoak). Eta, berezi-bereziki,
enpresak Frescos Global estrategia bultzatzeko
egin duen apustua dela eta, berariazko trebakuntza
eman da, “Nagusiari” behar duen zerbitzua emateko
Salmenta Eredu berrietan. Zehazki, 21.500 langilek
baino gehiagok hobetu dute beren espezializazioa,
Haragi Eredu Berriaren, Labe Eredu Berriaren,
Sushiaren Salmentaren eta, besteak beste, Ebaketa
Urdaiazpikoaren eta Hesteki Iberikoaren ikastaroetara
joanez.
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Daniel Blasco, Giza Baliabideen zuzendari nagusia, zuzendari izateko sustapen-ikastaroa ematen.

Barne-igoerarako aukerak
Barne-igoera Mercadonaren ikur bereizgarrienetako bat
da, eta horren erakusgarri da 2017an 741 lagunek hartu
izana enpresa barruan ardura berriak eta handiagoak.
Proiekzio profesional hori muturreraino eramaten da,
Zuzendaritza Batzordea osatzen duten zuzendari
nagusi guztiak iritsi baitira horra barne-igoeraren bidez.

Barne-igoera

741

lagun igo dira mailaz

Mercadonak, gainera, ez du onartzen sexuagatiko
diskriminaziorik. Izan ere, gaur egun, zuzendaritzapostuetan dauden emakumezkoen eta gizonezkoen
ehunekoak antzekoak dira, barne-igoeraren alde egiten
duen apustuaren ondorioz, eta, horri esker, azken
urteetan, nabarmen igo da barne-igoeraren bidez
zuzendaritza-postuetara iritsi diren emakumezkoen
kopurua —% 30etik % 47ra igo da—.

Emakumezko zuzendariak
2010

% 30

2017

% 47
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Laneko osasuna eta segurtasuna
Mercadonarentzat, etengabeko eta funtsezko helburua
da langileen laneko osasuna eta segurtasuna zaintzea.
Hori dela eta, lehentasunezkotzat jotzen du ardura hori,
eta esparru horretan egiten dituen ahalegin gehienak
lanpostu eta ekoizpen-prozesu guztiei segurtasun
eta ergonomia handiena ematera bideratzen ditu.
Urteak joan urteak etorri, enpresak gero eta gehiago
trebatzen ditu langileak prebentzioan. Zeregin
horretan, lanpostu guzti-guztiek hartzen dute parte,
eta aintzat hartzen du, gainera, ekoizpen-prozesuetan
gerta daitekeen edozein aldaketa. 2017an, enpresak
10 milioi euro bideratu ditu prebentzio-neurrietara.
Gainera, kanpoko prebentzio-zerbitzuen lankidetza
izan du, hala nola Quirón Prevención-ena, Previs-ena
eta Cualtis-ena, zeinek trebakuntzaren esparruan zein
irizpideak ematearen eta prozesu berriak garatzearen
esparruetan lagundu baitute.
Hala, segurtasunaren eta osasunaren kasuan,
prebentzioko lantaldeak irtenbidea eman du garapen

ergonomikoekin, adibidez, kutxen altzari berrirako,
harategiko
akabera-punturako,
urdaiazpikoaren
txokorako eta Labearen atalerako. Halaber, makineriari
aplikatutako prebentzioaren arloan izan duen
inplikazioari esker, frutak ebakitzeko makina, zukua
ateratzeko makina eta arrandegiko ebaketa-tresnak
hobetu dira, besteak beste. Neurri horiek guztiek,
langileen osasuna babesten laguntzeaz gain, haien
ergonomia hobetu dute, eta gehiegizko esfortzuak
desagerrarazi dituzte.

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.

Víctor, El Tercer Barrio-ko supermerkatuko mantentze-lanetako arduraduna (Palentzia).
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Prebentzio Plana

+

Osasun Programa

Supermerkatuak

155
% 100
% 100

Zentro berrien eta egindako
berritzeen arrisku-ebaluazioa

ebaluazio egin dira

Hasierako eta aldizkako trebakuntza

Langile berri guztiak eta
planifikatutako urteko
aldizkako trebakuntza guztia
Salmenta Eredu berriko harakin
guztiak eta urdaiazpikoa
eskuz ebakitzen duten txerrikisaltzaile guztiak

Bloke logistikoak

32

Arrisku orokorrak eta berariazkoak
(instalazioen segurtasuna)

ikastaro programatu dira
bloke logistiko bakoitzeko

Bulegoak
Paternako bulego berrien ebaluazioa

9

gida prebentzio-irizpideei buruzkoak

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

‰ 14*
36
% 60
% 70
10
egun

milioi euro

*Intzidentziaren indizea = Baja eragindako istripuen kopurua / 1.000 langile.
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Agromediterránea hornitzailearen kale-sailak (Albacete).
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3. HORNITZAILEA
Totaler izateko eta “Nagusiari”
beti irtenbiderik onena emateko,
gure hornitzaileen berrikuntza eta
produktibitatea ezinbestekoak dira,
bakoitzak ondoen egiten dakien horretan
duen espezializaziotik abiatuta

Mercadona aspalditik ari da baliabide ugari bideratzen bere Totaler-lana indartzeko.
Estrategia horrek aukera ematen dio bere “Nagusien” beharrak ezagutzeko eta
bere Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarriaren (CASPOPDONA) barruan
irtenbiderik onenak emateko. Helburu horrekin, bere Orga Menua —hala deitzen
die enpresak bere eguneroko erosketetan sartzen diren produktuei— eskaintzen
die bezeroei, betiere kalitate handienarekin eta kostu txikienarekin. Horri esker,
banatzaile izatetik Totaler izatera pasatu da enpresa, “Nagusiari” onena ematera,
enpresak duen pasio hori bera duten bitarteko hornitzaileen eta hornitzaile
espezialisten bitartez.

49

3

Hornitzailea

Bitarteko hornitzaileak eta
hornitzaile espezialistak
Hornitzaileak
Mercadona
Proiektuaren
funtsezko
zutabeetako bat dira. Produktu-aukera eraginkorra
eraginkortasunez bultzatzeko enpresa murgilduta
dagoen eraldatze-prozesuaren barruan, hornitze-katea
garatzea bereziki garrantzitsua da. Espezializazioaren
alde egiten duen apustuari esker, enpresak “Nagusiari”
eskaintzen dion produktu-aukera eraginkorrak elikadurasegurtasuna, kalitatea, zerbitzua eta preziorik baxuena
bermatzen ditu produktu bakoitzean.
Horretarako, freskoen eta lehorren 120 bitarteko
hornitzailerekin eta 700 hornitzaile baino gehiagorekin
egiten du lan (denak espezialistak dira). Baterako
lankidetza horri esker, know-howa txertatu da enpresaren
linealetan, eta, aldi berean, tokiko produktuak eta
hurbilekoak bultzatzen dira, freskotasun handiagoa
dutenak eta espezializatuagoak. Horiekin guztiekin,
enpresak estuki egin du lan helburu beraren inguruan:
“Nagusia” erabat gogobetetzea, haren zaletasunetara
hobeto eta azkarrago egokitzea, eta bere produktuaukera eraginkorra gehiago indartzea.
Espezializazio-lan horiek ondo betetzeko, enpresak bere
Salmenta eta Preskripzio Departamentuak indartzen
jarraitu du; 2017. urtean, 900 kudeatzailek osatzen
zituzten, bost Salmenta-departamentutan eta bi
Preskripzio-departamentutan banatuak, eta haiek guztiak
daude espezializatuta produktu eta kategoriaren batean.
Horrez gainera, 2017an, konpainiak 2.700 merkataritzaeta zerbitzu-hornitzaile baino gehiagorekin egin zuen lan,
bai eta tokiko 20.000 ETE eta lehengaien ekoizlerekin
ere. Horiek guztiek zeregin garrantzitsua dute enpresaren
muntaketa-katean. Izan ere, haien baterako inplikazioari
esker, aberastasun partekatuaren proiektu bat sendotzen
jarraitu da. Urteak joan urteak etorri, proiektu horrek
balioa sortzen du, eta produktibitate-iturri da gure
herrialdean,
eta
eraginkortasunaren,
kalitatearen,
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berrikuntzaren produktuen jatorri nazionalaren
garapen jasangarriaren alde egiten jarraitu du.

eta

“Nagusiarentzat” beti aukerarik onena edukitzeko asmoz,
Mercadona 10 herrialde baino gehiagotan dago, eta haietan
ere hornitzaile onenekin egiten du lan bere produktuaukera eta zerbitzua indartzeko. Herrialde horietako
batzuetan, gainera, ordezkaritza-bulegoak, filialak eta
sukurtsalak ditu, eta, horien bidez, babesa ematen die
langileei, enpresaren izenean aritu ahal izan daitezen.

Agur lagun handi eta
enpresaburu handi bati
Orri hauetatik, Paco Pons gogoratu nahi dugu,
Importaco-ren presidentea eta duela 20 urte
baino gehiagoz geroztik Mercadonaren bitarteko
hornitzailea. Paco Pons urtarrilaren 12an hil
zen Valentzian. Pertsona handi bat izan zen,
enpresaburu handi bat, fabrikatzaile handi bat
eta lagun handi bat proiektu hau partekatzen
dugun guztiontzat. Hark transmititzen zituen
balioak eta haren zintzotasuna eta apaltasuna
eredu eta adibide dira gu guztiontzat.
Haren ondarea beti izango dugu gurekin.
Adéu gran amic.
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Produktukako espezializazioa
Bitarteko hornitzaile eta
hornitzaile espezialistak

1
2
3
4
5

Konfiantzazko
eta elkarlaneko
harreman estua

Kalitatea kontrolatzen Manuel Busto Amandi hornitzailearen
instalazioetan, (Villaviciosa, Asturias).

Lehorretan, berariazko know-howa
edukitzea oso kalitate handiko
produktu jakinak egiteko

Freskoetan, gertutasuna eskaintzea
eta tokiko zaletasunetara egokitzea

Urrestarazu hornitzaile espezialistaren gurin-opila (Basauri,
Bizkaia).

Bitartekoak edukitzea,
produktu berriak lerroetan
berehala sartzeko

“Nagusia” pozik egotea
iparrorratz izatea

Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea
Elikagaiak Kontratatzeko Merkataritza Jardunbide
Egokien Kodeari atxikita dago Mercadona.
Akordio hori borondatezkoa da, eta elikagaikatearen funtzionamendua hobetzeko neurrien
legean sartzen da. Proiektu hori Nekazaritza eta
Arrantza, Elikadura eta Ingurumeneko Ministerioak
bultzatzen du, herrialdeko nekazaritzako elikagaien
kate osoko zenbait elkarterekin lankidetzan,
eta aurrerapauso bat da bidezko merkataritzajardunbideak sustatzean. Era berean, 2014az
geroztik, enpresa The Supply Chain Iniciative

Horsal hornitzailearen
Pontevedra).

Padróngo

piperrak

(Cambados,

akordioko kide da, hots, nekazaritzako elikagaien
kateko
eta
merkataritza-jardunbide
egokien
aldeko
Europako
borondatezko
akordiokoa.
Akordio hori zazpi sektore-elkartek bultzatzen
dute, eta Europako Batzordearen bermea du.
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Kluster industriala, zifratan
Prozesuak hobetzeko eta berritzeko 2017an egin diren inbertsioen adibide batzuk
Mercadonak eta harentzat berariaz lan egiten duten
bitarteko hornitzaile fabrikatzaileek eta hornitzaile
espezialistek elkarrekin egin duten ahaleginari
esker, azken urteetan kluster industrial handi bat
bultzatu da herrialdean. 2017. urtearen amaieran, 249
fabrikak eta 54.163 langilek osatzen zuten kluster
hori. Klusterrak 706 milioi euro inbertitu ditu, eta 80
fabrika, ekoizpen-lerro edo zabaltze berri sortu ditu.

Agromediterránea
Barietate berriak ikertzeko
berrikuntza agronomikoko zentro
berria Montserraten (Valentzia) eta
hobekuntzak kalabazin-soroetan
eta ureztatze-sistemetan Murtziako
Eskualdean.

1,7 M€

Ultracongelados
Virto
Fabrika berria
Santomeran (Murtzia).

19,7 M€
12 lanpostu berri
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706 M€-ko 54.163
inbertsioa

249
fabrika

langile

80

fabrika, lerro edo
zabaltze berri

Ibersnacks
Patata frijituen lerro berriak
Medina del Campoko
instalazioan (Valladolid).

3,5 M€

42 lanpostu berri

Chic-kles Gum
Riba-roja de Túriako
askotariko txikle eta gozokien
lerroak handitu eta hobetu
dira (Valentzia).

14 M€

24 lanpostu berri
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Arrocerías Pons
Biribila, bonba eta J. Sendra
barietateko arrozak lantzeko
eremuak handitu dira
Massanassan (Valentzia).

1,6 M€

13 lanpostu berri

Frutas Montosa
Ampliación instalaciones y línea
de producción de guacamole en
Valle-Niza (Málaga).

Casa Tarradellas

6,3 M€

Pizza-fabrika berria eta
Hacendado oilasko-zerrenden
fabrikazioaren automatizazioa
41 nuevos empleos
Gurb-eko instalazioan
(Bartzelona).

SPB
Cheste (Valentzia) eta Huévar
del Aljarafeko (Sevilla)
instalazioen gaitasuna handitu
da, produktuak birdiseinatu eta
prozesuak hobetu dira.

45,2 M€

9 M€

166 lanpostu berri

37 lanpostu berri

Incarlopsa

Covap

Cidacos

Corral de Almaguer-eko
urdaiazpiko-lehortegi
bat handitu da (Toledo).

Zenbait hobekuntza eta lerro berria
laktosarik gabeko esne-gain likidorako
Pozoblancoko instalazioan (Kordoba).

Hobekuntzak Autol (Errioxa), Funes
(Nafarroa) eta Coriako (Cáceres)
instalazioetako zenbait lerrotan.

60 lanpostu berri

43 lanpostu berri

56 lanpostu berri

27 M€

4,3 M€

3,7 M€

Logifruit

Embutidos Martínez

Frutas Montosa

Ontzi- eta logistikainstalazio berria
Gasteizen (Araba).

Produktuak eguneratu dira haragieredu berrirako, Cheste, Torrente eta
Buñol-eko instalazioetan (Valentzia).

Guacamolea ekoizteko ValleNizako instalazioak eta ekoizpenlerroa handitu dira (Málaga).

36 lanpostu berri

46 lanpostu berri

41 lanpostu berri

6,7 M€

4 M€

Elaborados
Naturales
de la Ribera
Hobekuntzak Corellako
instalazioko Hacendado
tortilla prestatuaren
ekoizpen-lerroetan
(Nafarroa).

2,1 M€
11 lanpostu berri

6,3 M€
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Bitarteko hornitzaileen
urteko bilera
Joan den ekainean, Mercadonaren bitarteko hornitzaile
fabrikatzaileen urteko bilera egin zen Valentzian.
Topaketa horretan, Mercadona Proiektuaren barruan
espezializazioak duen garrantzia ikusarazi zen,
funtsezko faktorea baita produktuen kalitatea eta
segurtasuna indartzeko eta “Nagusiaren” beharrak
aseko dituen produktu-aukera eraginkorra edukitzeko.
Horrez gain, urteko bilerak balio izan zuen, halaber,
jakinarazteko zer erronka berri dituen enpresak
eta zer tresna dituen haiei aurre egiteko eta bost
osagaiak gogobetetzeko, etengabeko berrikuntzaren,
eguneroko ahaleginaren eta eguneroko lanean
bikaintasuna bilatzearen bidez.
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Bitarteko hornitzaile fabrikatzaile eta
hornitzaile espezialista batzuk
Argi identifikatuta daude Mercadonarentzat ekoizten dituzten produktuen ontzietan

DAFSA
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Merkataritza Jardunbide
Egokien Esparru Hitzarmena
Mercadonak bitarteko hornitzaileekin duen harremana gidatzen duten printzipioak

1
2
3

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

4
5
6

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

Tany Nature hornitzailearen nektarina-sailak (Zurbarán, Badajoz).
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Lehen sektorearekiko lankidetza
2017an, Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien Kate
Jasangarria (CASPOPDONA) garatzen jarraitu du
enpresak. Proiektu horren xedea da elikagaien kate
jasangarria modernizatzea. Azkenaldian, helburu
horretarako funtsezko faktoreetako bat izan da
Estatuko nekazaritzako elikagaien industriako sektore
estrategikoekin (hala nola nekazaritza-, arrantza- eta
abeltzaintza-sektoreekin) harremanak estutzea.
Horretarako,
egonkortasunaren,
etorkizuneko
proiekzioaren,
erosteko
segurtasunaren
eta
espezializazioaren alde egiten jarraitu du. Eta, oinarri
horiekin batera, kate-begi guztiek jarraitu dute beren

Elkarlana hauekin

ezagutzak eta esperientziak partekatzen. Horri esker,
ezagutza partekatuaren proiektu bat da CASPOPDONA,
eta indarrean dago gaur egun. Proiektu hori garatzen
eta sendotzen ari da, eta, hari esker, errentagarritasuna
lortzen dute bere zati guztiek. Eta Mercadonari,
gainera, bere produktu-aukera eraginkorra indartzeko
aukera ematen dio, bere sektoreko hornitzailerik
onenak baititu: hornitzaileak gero eta tokikoagoak
eta espezialistagoak dira, eta, kalitate eta freskotasun
handieneko produktuak eskaintzeaz gain, aukera
ematen dute, kasu gehienetan, konpromiso honetan
aurrera egiten jarraitzeko: bideragarria den guztietan,
jatorri nazionaleko lehengaiak erabiltzea.

8.600 5.200 12.000
nekazari

abeltzain

arrantzale

Esnekien sektore jasangarria
eta % 100 nazionala
Mercadonak
“Esnearen
sektorearen
egonkortasunerako eta jasangarritasunerako
akordioa” eta Esneki Jasangarriak programa
sinatu ditu, biak Nekazaritza, Arrantza,
Elikadura eta Ingurumeneko Ministerioak
bultzatuak. Haiekin, balioa ematen zaio
esnea herrialdekoa izateari, eta esnekiak
kontsumitzea sustatzen da; besteak beste,
“Egunero, bertako esnekiak” kanpainaren bidez.

Orencio Hoyo
Familia-enpresa bat da, eta La Vera jatorriizendapeneko piperrauts gozoaren eta minaren
hornitzaile espezialista da. Lankidetza-akordioak
eta aholkularitza teknikorako akordioak ditu, Vera,
Tiétar, Alagón eta Ambroz haranetako 40 nekazari
baino gehiagorekin —guztira, 200 hektareako
eremuan ekoizten dute piperra—.
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CASPOPDONA Proiektu komun bat sortzen
Nondik gatoz?
(Mercadona Banatzailea)
Lehen
sektorea
Espezialista

Lehengaiak

BH/H
Espezialista

Mercadona
Totaler

Nagusia

Nagusia
Zergatik egiten dugu?
(Mercadona Totaler)

CASPOPDONAREN ESTRATEGIA NAGUSIAK
EGONKORTASUNA

PRODUKTIBITATEA

ELKARRIZKETA

HELBURUA:
HAZKUNDE
PARTEKATUA ETA
JASANGARRITASUNA

Importaco
Herrialdeko almendra-sailen kalitatea eta
produktibitatea bermatzeko duen nekazaritzajardunbide egokien politikaren barruan, 56
nekazarirekin lankidetzan aritzen da —denen
artean, 7.300 tona ekoizten dituzte—.

Frutas Fajardo
Familia-enpresa
honek
ekoizpen
propioko
200 hektarea ditu, eta akordioak ditu mila
nekazari baino gehiagorekin, gehienak nekazari
txikiak. Horri esker, gehiago espezializatu da
ahuakatean, txirimoian, mangoan eta mizpiran.
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Bloke logistikoak
Mercadona lanean ari da bere sare logistikoa garatzen,
hura bere ahalmen guztia optimizatzeko eraldatzeko
asmoz.
Bere
hornitze-katearen
eraginkortasuna
zuzentzeko, etengabe egiten ditu inbertsioak duela
hamar urte baino gehiagoz geroztik, eta, horri esker,
bere eraginkortasuna indartzeaz gain, berrikuntza
txertatu du, eta, hala, langileek jada ez baitute
manipulaziorik edo gehiegizko esfortzurik egin behar
blokeetan. Horrela, lan-istripuak prebenitzen dira,
eta haien arriskua murriztu. Izan ere, biltegietako
kalitateko lanaren aldeko apustua sendotu du enpresak.
Horretarako, bloke logistiko guztiz automatizatuak jarri
ditu martxan, zeinak aitzindariak baitira sektorean, eta,
gainera, lehiakortasuna eta produktibitatea bultzatzen
baitituzte.
Bere gaitasuna enpresaren etengabeko hazkundearen
neurri berean handitzeko erronkari aurre egiteko,
Mercadona modu jasangarrian ari da bere proiektu
logistikoa garatzen, bere stock-irizpideak, prozesu

logistikoak, baliabideak eta bere hub logistikoaren
kokapen onena zehaztuz.
Estrategia hori garatzeko, partzela berriak erosi ditu
Parc Sagunt enpresa-parkean (Sagunt, Valentzia).
Guztira, 550.000 metro karratu dituzte, eta 41 milioi
euro inbertitu dira haietan. Bloke logistiko berri
hori eraikitzeko, 400 milioi euro inbertituko dira,
gutxi gorabehera, enpresaren bloke logistiko onena
eta modernoena izan dadin, enpresaren gainerako
biltegietan pilatutako esperientzia teknologikoari esker
hobetua.
Parc Sagunt-eko bloke logistikoaren kokapen
estrategikoa
bistako
aukera
da
enpresaren
eraginkortasun logistikoa handitzeko, eta, horren
ondorioz, berregituratu egingo da enpresak Riba-roja
de Túria-n (Valentzia) duen bloke logistikoa —guztiz
automatizatu ezin denez, egokitu egingo du bere
jarduera—. Ondorioz, bi blokeek batera 1.000 langile
izango dituzte, gutxi gorabehera.

Bloke logistiko berria egingo den Parc Sagunteko sailen airetiko argazkia (Sagunt, Valentzia).
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Bloke logistikoen
mapa
13 GASTEIZ
9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO

15 PÓVOA DE VARZIM

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

A

SATELITE-BILTEGIA

8 INGENIO

EKINTZA ERRADIOA

1. RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valentzia

8. INGENIO, Kanaria Handia (Las Palmas)

2. ANTEQUERA, Málaga

9. VILLADANGOS DEL PÁRAMO, León

3. SANT SADURNÍ D’ANOIA, Bartzelona

10. ZARAGOZA, Zaragoza

4. SAN ISIDRO, Alacant

11. GUADIX, Granada

5. HUÉVAR, Sevilla

12. ABRERA, Bartzelona

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

13. GASTEIZ, Araba

7. CIEMPOZUELOS, Madril

15. PÓVOA DE VARZIM, Distrito Porto (Portugal)

A1. M
 ERCAPALMA, Palma
Mallorca (Balear Uharteak)
A2. FUERTEVENTURA,
Fuerteventura (Las Palmas)
A3. L
 ANZAROTE, Lanzarote
(Las Palmas)

14. PARC SAGUNT, Sagunt (Valentzia)

Mercadonak sare logistiko eraginkor bat du, bere osotasunean
1.099.000 metro karratuko azalera duena. Bere 15 bloke logistikoen
—haietako lau garabidean daude eta eraikitzen ari dira— eta 3
satelite-biltegiren bidez, bere supermerkatu guztiak hornitzen ditu
—2017. urtearen amaieran, 1.627 ziren—.

1.099.000
metro karratuko azalera

15

bloke logistiko
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Abrerako eta Gasteizko bloke logistikoak
Mercadonak Gasteizko (Araba) bloke logistikoaren
obren lehenengo fasea amaitu du, lehorren, ontzien,
hotzaren eta galkorren jarduera martxan jarriz.
Horretarako, 50 milioi euro inbertitu ditu orain
arte. Proiektu hori 2015ean hasi zen, Euskadin,
Nafarroan, Errioxan, Kantabrian eta Burgosen dituen
supermerkatuak hornitzeko.
Aldi berean, bere bosgarren bloke logistiko adimenduna
(Abrera, Bartzelona) eraikitzen jarraitu du. Hilabete
hauetan, hotzaren biltegiko produktu freskoen
plataformaren lehenengo fasea jarri du martxan
enpresak (produktu hoztuak eta izoztuak ere hor
sartzen dira), eta lehorren biltegiaren, ogiaren fabrikaren
eta ontziak kudeatzeko atalaren jarduerari gehitzen
zaie. 300 milioi euroko inbertsioa egin da guztira
zenbait fasetan, eta 150 enpresa txikik eta ertainek
parte hartzen dute lan horietan. Enpresa horiek, aldi
berean, 600 laguni ematen diete lana. Horrek inguruko
ekonomia suspertzen du obrak irauten duten bitartean.
2017an, halaber, kontratu bat sinatu du Mercadonak
Portugalgo lehenengo bloke logistikoa garatzeko.
Póvoa de Varzim hirian dago, eta 12.500 eta 5.000 metro
karratuko bi nabe ditu, hurrenez hurren. Haietan, lehorren,
galkorren, hoztuen eta izoztuen biltegiak egongo dira.
Enpresak aurreikusten du plataforma berria 2019ko
lehenengo seihilekoan hasiko dela erabat funtzionatzen.

Abrerako bloke logistiko berriaren kanpoaldea (Bartzelona).

Abrerako bloke logistikoaren instalazioak (Bartzelona).
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Gasteizko bloke logistikoaren kanpoaldea (Araba).
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Pau, Valentziako Blasco Ibáñez hiribideko supermerkatuko “Nagusia”.
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4. GIZARTEA
Hazkunde partekatuan oinarritutako
ekimen eraldatzaile bat, aurrerapena
eta garapen jasangarria sortuko
dituen inpaktu soziala eragiteko

Mercadonaren Erabateko Kalitatearen Eredua bere osagai guztientzat
balioa sortzen duen kudeaketa-eredu etiko bat da, hazkunde jasangarria
baitu helburu. Mercadonaren gauzarik egonkorrena aldaketa da. Abiapuntu
horretatik, etengabe egiten ditu aldaketak, Mercadona proiektua eraikitzen
laguntzeko: erantzukizunaren, gardentasunaren, lankidetzaren, elkarrizketaren
eta enpatiaren bidez eboluzionatu duen proiektu bat.
Eredu horrek osagai guztien arteko oparotasun partekatua bultzatzen du.
Haren bidez, Mercadonak gizartearekiko duen konpromisoetako bat da haren
garapenari eta aurrerapenari modu jasangarrian laguntzea. Bere erantzukizun
sozialeko estrategiaren bidez, ekintzailetzaren alde egiten du, talentua
sustatzen du, eta bere jarduerak ingurumenean duen eragina murrizteko
etengabe ezartzen ditu neurriak.
Bere jarduera ulertzeko modu hori bera dute konpainia osatzen duten guztiek,
eta denek elkarrekin egiten dute lan helburu bera lortzeko: “jendea harro
egoteko moduko enpresa-eredu bat eraikitzen jarraitzea”.
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Egitateen bidez balioa sortzea
Mercadona gauzatzen ari den eraldaketak ere
eragin positibo handia du gizartean. Izan ere, 2017an
inbertitu dituen 1.008 milioi euroek bakarrik eragin
biderkatzaile nabarmena izan dute Mercadona dagoen
eskualdeetako ekonomian, nabarmen bultzatu baititu
jarduera industriala, enplegua eta enpresak bere
jarduera garatzen duen inguruneetako errentak.

berriro erakutsi du datuekin zer ekarpen egin duen, bai
zuzenean, bai zeharka: 1.441 milioi euro ordaindu dizkie
administrazio publikoei zuzeneko eta zeharkako zerga
gisa. Horietatik 758 milioi euro Gizarte Segurantzari
egindako ordainketei dagozkie, 108 sozietate-zergari,
478 BEZaren eta PFEZren bilketari, 97 beste zerga
eta tasa batzuei eta 4.160 milioi euro BPG nazionalari.

Hori bezain garrantzitsua da enpresak kalitateko
enplegu egonkorra sortu duela: 2017an bakarrik, 15
lanpostu berri sortu ditu egunean. Guztira, kalitateko
5.000 lanpostu egonkor sortu ditu, eta barneigoeraren eta garapen profesional eta pertsonalaren
alde egin du, sektorearen batezbestekoa baino
baldintza hobeetan; horren erakusgarri da hasierako
gutxieneko soldata garbia 1.132 euro izatea hilean.

Orobat, Mercadonaren zeharkako jarduerak ere, 2.700
merkataritza- eta zerbitzu-hornitzaile baino gehiagorekin
eta tokiko lehengaien 20.000 ETE eta ekoizlerekin duen
lankidetzaren bitartez, hazkunde partekatua bultzatzen
du Gizartean. Horren erakusgarri dira enpresarentzat
berariaz lan egiten duten 120 bitarteko hornitzaileen
eta zenbait hornitzaile espezialistaren datuak: 2017an,
3.720 lanpostu sortu dituzte (guztira, zuzeneko
54.163 lanpostu), eta, denen artean, 706 milioi euro
inbertitu dituzte. Datu horiek guztiek erakusten dute
Mercadonak Gizartea eraikitzeko konpromisoa duela.

Horrek guztiak erakusten du zenbaterainoko konpromisomaila duen Gizartearekin, baina, horretaz gain, enpresak

Ondako errepideko supermerkatuaren fatxada (Vila-real, Castelló).
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Mercadonaren jarduera ekonomikoak eta
muntaketa-kateak herrialdean duten eragina
Errentaren eta lanaren ekarpen osoa

19.500*

545.000*

milioi euroko ekarpen bateratua BPGari

lanpostu Estatuan, Mercadonaren inguruaren jarduera
zuzenagatik, zeharkakoagatik edo eragindakoagatik

BPGaren % 1,7

Herrialdeko enplegu totalaren % 3

Mercadonako Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarriari buruzko zifrak
Estatuko erosketa-bolumena

17.533

% 85

milioi euro (2016ean baino 1.478 M€ gehiago)

2.700

merkataritza- eta
zerbitzu-hornitzaile
baino gehiago

20.000 120
ETE eta lehengaien
ekoizle baino gehiago

bitarteko
hornitzaile
fabrikatzaile

Erosketen bolumen osoaren % 85
(produktuak + zerbitzuak)

1.714

milioi euroko inbertsioa Mercadonaren,
bitarteko hornitzaileen eta hornitzaile
espezialista batzuen artean

Zerga-ekarpena
Zuzeneko eta zeharkako zergak

1.441

milioi euro

Zuzeneko zerga-ekarpena
Gizarte Segurantza

Sozietateen gaineko zerga

milioi euro

milioi euro

634

108

Beste zerga eta tasa batzuk

97

milioi euro

Zeharkako zerga-ekarpena
Gizarte Segurantza

124

milioi euro

PFEZ

313

milioi euro

BEZa

165

milioi euro

*Valentziako Ikerketa Ekonomikoen Institutuak (IVIE) 2017an zehaztutako metodologiaren arabera eguneratu dira datuak.
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Elkarrizketa eta gardentasuna
Mercadona bere ingurunera hobeto egokitzen saiatzen
da. “Jaso ahal izateko, eman egin behar dugu lehendabizi”
maximarekin bat etorriz, eta hazkunde partekatua eta
bizikidetza sustatzeko, irtenbide egokiagoak ematen
dituzten estrategiak garatzen ditu. Etengabeko
elkarrizketari esker, konpainiak sakonki ezagutzen ditu bere
inguruan dituen guztien (herritarrak, kontsumitzaileak,
elkarteak eta erakundeak) premiak eta kezkak.

Era berean, Mercadonarentzat, gardentasuna funtsezko
gakoa da; hala, haren alde egiten du eta lehentasunezko
erantzukizun gisa hartzen, bere webgunean ikus
daitekeen modura. Aldian aldian, informazio instituzional
eta ekonomiko eguneratua argitaratzen baita jardun
publikoaren funtzionamenduarekin eta kontrolarekin
lotuta egiten duen jardueraren gardentasuna bermatzeko.

Ildo horretan, konpainiak zenbait organismorekin eta
zenbait esparrutako elkarteekin egindako zenbait foro
eta bileratan hartu du parte. Horietan guztietan, bere
proiektua eta enpresa-eredua azaldu ahal izan ditu, eta
hobetu beharreko alderdiak detektatu. Alde horretatik,
nabarmentzekoa da 2017an KPMGrekin batera egindako
azterketa
—“GKE-ek,
fundazioek,
kontsumitzaileerakundeek
eta
nekazaritzaeta
abeltzaintzasektoreak Mercadonari buruz dituen itxaropenen
eta pertzepzioaren azterketa”—, interes-taldeekiko
harremanetan hobetu beharreko alderdiak hautemateko.
Rebeca eta Borja, Sevillako Kansas City-ko supermerkatuko
“Nagusia” eta langilea.
2

Nuria eta Marta, Iruñeko Antso Azkarraren etorbideko supermerkatuko “Nagusiak” (Nafarroa).
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2017an 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.

Erantzukizun soziala: FESen aintzatespena

Merco Empresas txostena

“Azken minutuko” elikagaiak

2017an, hirugarren urtez jarraian, Juan Roig Estatuan ospe
onena duen enpresa-liderra izan zen Merco Empresas
rankingean. Aldi berean, orotariko banaketaren sektoreko
korporazio-ospe onena duen enpresa gisa jarraitzen
du indartsu Mercadonak ranking horretan, eta sektore
guztietako herrialdeko bigarren enpresa gisa.

2017an, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Elikagaien Bankuak
diploma bat eman diote konpainiari “azken minutuko
elikagaien” —elikagai galkor baina kontsumigarrien—
dohaintza sustatu izana eskertzeko.

Mercadona, enpresa fidagarria
2017an, herritarren % 85ek Mercadona aukeratu du
enpresa fidagarrien gisa; hala dio Metroscopiak egindako
“Espainiako enpresa nagusiei buruz herritarrek duten
pertzepzioaren eta ebaluazioaren barometroa”k.

Mercadonak Segoviako Enpresen Federazioaren (FES)
Erantzukizun Sozialaren aipamena jaso du 2017an, enpresa
gisa gai sozialekiko erakusten duen sentikortasunagatik.

Plater solidarioa
2017an, Valladolideko Elikagaien Bankua Fundazioak
Plater Solidarioa saria eman dio Mercadonari, enpresen
kategorian, 2014an lankidetzan hasi zirenetik eman
duen laguntza etengabeagatik.

Sari gorena
Joan
den
urrian,
Mercadonako
presidenteorde
Hortensia
Herrerok
Valentziako
Generalitatearen
sari
gorena jaso zuen Hortensia Herrero
Fundazioaren bidez Valentziako hiriko
ondasun
artistikoa
berreskuratzeko,
babesteko eta sustatzeko eta Valentzia
arte- eta kultura-erreferente bihurtzeko
egiten duen lanagatik. Hortensia Herrero
fundazio horren presidentearentzat, “Sari
gorena jasotzea ohore handia da, bai
eta erantzukizuna ere, etorkizunerako
bultzada gisa balio duena, lanean jarrai
dezagun Valentziako hiria sustatzeko
eta haren historia eta benetako balioa
ezagutzera emateko proiektu batean”.

Mercadonako presidenteorde Hortensia Herrero, Juan Roig presidentea eta haien hiru alaba, Valentziako Generalitatearen sari gorena jaso
eta gero, 2017ko urriaren 9an.
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Kontsumitzaileekiko harremana

“Partaidetza Mahaia” proiektua

Mercadonak urteak daramatza Estatuko, autonomiaerkidegoetako nahiz probintzietako kontsumitzaileelkarte garrantzitsuenekiko lankidetza eta parte-hartzea
sustatzen, bakarrik nahiz elkarrekin egindako jarduerak
sustatuz. Horri esker, kontsumitzaileengana hurbiltzen
da, haien iritzia ezagut dezake, eta trebakuntza- eta
informazio-jardueretan lagundu eta parte hartu.

2017an, “Partaidetza Mahaia” proiektuan parte hartzen
jarraitu du konpainiak. Proiektu hori 2015ean hasi zen,
elikadura-esparruko kontsumitzaileen elkarteen federazio
eta konfederazio nazionalekin batera: CECU, FUCI, UNAE
eta CAUCE. Partaide guztiek bilerak egin dituzte, aldian
behin, urtean zehar, eta egindako lanagatik Valentziako
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Elkartearen AVACU
2017 saria jaso dute: “kontsumitzailea babesteko
ekintzarik onena” gisa aintzatetsi dute.

2017an, konpainiak behar hori Europara zabaldu du,
eta, horregatik bisitatu zuen Kontsumitzaile Elkarteen
Europako Bulegoa (BEUC, Bureau Européen des
Unions de Consommateurs) Bruselan. Bisita horretan,
bere enpresa-eredua azaldu zion 23 herrialdetako
43 kontsumitzaile-elkartek osatzen duten Europako
erakunde hari. Ildo beretik, Deco Protestera ere jo zuen
Mercadonak, hau da, Portugalgo kontsumitzaileen
babesaren
alorreko
erreferentziako
elkartera,
konpainiak Portugalgo lehenengo lau supermerkatuak
irekitzeko asmoa baitu 2019an.

Ana Belén Martínez, Murtziako Eskualdeko Kanpo Harremanetako
zuzendaria, La Verdad egunkariak ThaderConsumo Kontsumitzaile
Federazioarekin lankidetzan antolatutako II. Dirigiendo Hogares
batzarrean.
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Hamabi hilabete hauetan, gainera, “Partaidetza
Mahai” horren bitartez, konpainiak “2017ko Kontsumo
Ohiturak” inkesta landu du. Inkesta hori 2.500 familiari
baino gehiagori egin zaie, eta haren emaitzei esker,
sakonki aztertu dira kontsumitzaileen erosketaohiturak, nutrizioaren edo etiketatzearen arloan duten
informazioa eta trebakuntza orokorra, eta ea prest
dauden gai garrantzitsuetan laguntzeko, hala nola gizarteerantzukizunean eta alferrik galdutako elikagaietan.

CAUCE, CECU, Mercadona, FUCI eta UNAEren ordezkariak,
“Partaidetza Mahai”ko kideak.
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Lankidetzan

22

azterketa eta argitalpen sektorialetan

Kontsumitzaile-elkarteek
sustatutako

37

ekitaldi eta ekintzari
lagundu die

143

informaziotopaketa

17

lankidetzahitzarmen
Vanesa, El Tercer Barrio-ko supermerkatuko “Nagusia” (Palentzia).

Lankidetzan
zeliakia, intolerantziak eta
alergiak dituzten pertsonen

18

elkarterekin

Estatuko eta
autonomia-erkidegoetako
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kontsumitzaileelkartetara hurbildu da
María Dolores, Logroñoko Burgosko hiribideko supermerkatuko “Nagusia” (Errioxa).

44

hitzaldi
kontsumitzaile-elkarteei

31

bisita konpainiako instalazioetara
eta bitarteko hornitzaileengana

Sektoreari

15

biltzar, jardunaldi eta
hitzalditan parte hartu du
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Hiri-ingurune jasangarriago baten alde aritzea

Kudeaketa proaktiboa herritarrekin

2017an, hiri-lorategien eraikuntza sustatzen jarraitu du
Mercadonak. Ekimen horrek herritarren bizi-kalitatea
hobetzen laguntzen du, bai eta lorategiak jartzen diren
denden inguruko itxura ere. “Estaldura berdeak” dira.
Etxadi-patioetan jartzen dira, eta ur-behar handirik
ez duten bertako espeziekin eginda daude. Poluzioa
eta “bero-uharte” efektua murrizten laguntzen dute,
isolatzaile bikainak baitira.

Errespetuan,
akordioan
eta
egokitzapenean
oinarritzen da Mercadonak herritarrekin duen
harremana. Horregatik, aktiboki entzuten du, eta
ekimen batzuk jartzen ditu martxan, elkarbizitzan
oinarrituriko harreman bat finkatzen laguntzeko
eta bere jarduera komertzialak Mercadona dagoen
ingurune eta auzoetan eragin kaltegarririk edo eragin
desatseginik izan ez dezan laguntzeko.

Horrelako ekimenak egiten jarraitzea aurreikusten du
Mercadonak, zeinek, gainera, Nekazaritza eta Arrantza,
Elikadura eta Ingurumeneko Ministerioak argitaratutako
“Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local” liburuan
definitutako helburuak betetzen laguntzen baitute.

Irtenbideak
etengabe
bilatzeko
ahaleginean,
“Kudeaketa Proaktiboa Herritarrekin” proiektuan
aurrera egiten jarraitu du konpainiak. Prebentziotresna horri esker, eragozpenak ekidin dira, 4.500
azterketatik gora egin baitira zamalan-prozesuetan,
eta 4.300 instalazioetako eta supermerkatuetako
barne-prozesuetan.

Horrez gainera, hiriko banaketa gas natural likidotuak
higiarazitako 7 kamioi erabiltzeko proba pilotu bat egiten
ari da. Halako motorrek % 40 CO2 gutxiago igortzen dute
erregai litro bakoitzeko, 10 aldiz murrizten dute partikulaigorpena, eta % 80 nitrogeno oxido gutxiago aireratzen
dute Euro 5 estandarraren aldean. Hori kontuan harturik,
horrelako beste 40 kamioi prestatu nahi ditu 2018an.
Ibilgailu arinen erabilera ere ari da probatzen, bai
furgoneta elektrikoen bidez, bai diesel hibridoen bidez.

Quevedoko biribilguneko supermerkatuaren estalkiko lorategia (Madril).
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Horretaz gainera, 2017an, gure auzokoen 316
iradokizun, kexa eta hobetze-proposamen kudeatu
ziren. Haietatik % 73 modu egokian ebatzi ziren
30 egun igaro aurretik. Gainerako kasuetan, egin
beharreko esku-hartzearen neurriak mugatu zuen
ebazpenaren iraupena.
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Udal-merkatuetan sartzen
Mercadonak gertuko merkataritza sustatzen du
dagoen inguruetan, eta konpromiso berezia du
merkataritza formatu tradizionaleko merkataritzarekin
batera bizitzeko. 2017an, udal-merkatuen biziberritzea
bultzatzen jarraitu du konpainiak. Proiektu horri
2001ean ekin zion, eta, gaur egun, 37 saltoki ditu
udal-merkatuetan. Horri esker, zenbait formatu batera
bizitzeko egiten duen apustua 1.800 saltzaile baino
gehiagorekin partekatzen du, Tarragonako Mercat
Centralen supermerkatu berri bat inauguratu ondoren.

Auzoko merkataritzarekin
elkarlanean

37

denda udalmerkatuetan

1.800

saltzailek baino gehiagok
partekatzen dute
merkataritza tradizionala
berreskuratzeko ilusioa

Tarragonako Mercat Centraleko supermerkatua (Tarragona).
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Ekintzaileei laguntzen
Mercadonarentzat, talentua erakartzen, sustatzen eta
hari eusten jakitea gizarteari hazten laguntzen dion
erantzukizun
laguntzeaz
du.

Konpromiso

duenaren
egin

bat

zati

Horregatik,

kanpo-garapena
horri

bat

dezake,

sortzen

da.

gain,

esker,

(eta

asko

eraginkortasuna

duten

ekimen

barne-garapenari
ere

sustatzen

ingurunetik
jasotzen
eta

jasotzen
du)

itzuli

produktibitatea

berritzaileak

partekatuz.

Ekintzailetzari emandako sostenguaren adibide da EDEM
Enpresarien Eskolarekin eta Valentziako Enpresarien
Elkartearekin (AVE) batera Rey Jaime I. sarietako
“Ekintzailearen” kategoria babestea Jaime I. Sarien
Fundazioarekin elkarlanean. Alicia Asín Pérez ekintzailea,
Libelium Comunicaciones Distribuidas-eko kontseilari
delegatua eta sortzaileetako bat, saritu zuten 2017an,
sarion 8. edizioan. Haren telekomunikazio proiektuaren
bidez, zeina haririk gabeko sentsoreen diseinuan eta
fabrikazioan espezializatua baitago, edozein objektu
edo ingurune monitorizatu daiteke, eta informazio hori
denbora errealean haririk gabe bidali Internet bidez.
Teknologia berritzaile horrek behar logistiko, industrial
eta nekazaritzakoei, besteak beste, irtenbidea eman
die. Horri esker, Libeliumek hazkunde iraunkorra izan
du, eta 100 langile baino gehiago izatera iritsi da.
Gainera, Mercadonak harreman estua du aspalditik
irakaskuntza-esparruarekin, Hortensia Roig buru duen
EDEM Fundazioaren bidez, eta fundazioko patronoa da.

Konpainiak irakaskuntzarekin duen konpromisoaren
helburua zera da: enpresariak, zuzendariak eta ekintzaileak
trebatzen laguntzea Erabateko Kalitatearen Ereduaren
funtsezko balioak erakutsiz. EDEMek Lanzadera
enpresarekin eta Angels inbertsio-sozietatearekin batera
Marina de Empresas ekimenean parte hartzen du. Juan
Roigen ekimen pertsonal bat da, gaurko eta etorkizuneko
ekintzaileak trebatzea, finantzatzea eta haiei aholku
ematea helburu duena, eta aberastasuna eta enplegua
sortzearen eta ekintzailetza sustatzearen alde egiten du.

Mundu Hitzarmeneko kide aktiboa
Mercadonak Mundu Hitzarmena sinatu du eta
haren bazkidea da. Giza eskubideen, lan-arauen eta
ingurumenaren aldeko eta ustelkeriaren aurkako
borrokaren oinarrizko balioak defendatzen dituen
erakunderik garrantzitsuena da Mundu Hitzarmena.
Hitzarmen horren babesean dauden ekimenak sustatzeko
lanean jarraitu du, eta aktiboki parte hartu du elikaduraeta edari-enpresei Nazio Batuen Garapen Jasangarriko
Helburuak sustatzen laguntzeko jardunbide egokien
gida bat prestatzen.
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 aurrerapentxostenean. Txosten hori Mundu Hitzarmenaren
Espainiako Sarera igorri da.

Gaur egun, hazkunde-prozesuan dago fundazioa, eta
bere plan estrategikoa garatzekoan. Juan Roig irakasle
aritu zen berriro 2017an goi-zuzendaritzako “15x15: 15
egun 15 enpresaburu liderrekin” ikastaroaren XII. edizioan,

Informazio gehiago, Ingurumen Memorian:

eta Mercadonako zenbait zuzendarik eskolak eman

www.mercadona.com

zituzten, bai helduentzako trebakuntzako “ABC” enpresakudeaketako programetan, bai Ekintzaileentzako ADE
Graduan,

bai

Enpresa

Ingeniaritza

eta

Kudeaketa

Graduan, bai MBA Juniorrean eta bai Ekintzailetza eta
Lidergoaren Masterrean. Horrez gainera, unibertsitateko
hainbat ikaslek Mercadonan egin zituzten praktikak iaz.
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Ekintzailearen Jaime I.a Sariaren babesleak (Mercadona, AVE Valentziako Enpresarien Elkartea eta EDEM Enpresarien Eskola) Alicia Asín
Pérez sarituarekin, ekitaldian. Alicia Asín Pérez Libelium Comunicaciones Distribuidas enpresaren kontseilari delegatua eta sortzaileetako
bat da.

Juan Roig EDEMen goi-zuzendaritzako “15x15” ikastaroa ematen.
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Mercadona soziala eta arduratsua
Konpainiak bere Gizarte Ekintzarako Plana bultzatzen
jarraitu du. Haren bidez, zenbait erakunde eta elkarte
soziali lagundu die, eta horiek lan handia egiten
jarraitu dute besteei laguntzeko. Autonomia-erkidego
guztietan egindako ekimenen bidez, 2017an 9.600 tona
elikagai eman ditu; aurreko ekitaldian baino 3.100 tona
gehiago.

Gainera,
2017an,
Mercadonak
etxe-animaliak
adoptatzearen eta arduraz zaintzearen aldeko
“Perrotón Madrid 2017” lasterketa solidarioan lagundu
zuen; 4.000 pertsona baino gehiagok parte hartu
zuten lasterketan. Mercadonak bere Compy markako
txakurrentzako pentsua eman zien dohaintzan partehartzaile guztiei.

Esparru horretan bertan, Mercadonak lankidetzan
aritzeko programarekin jarraitu du hainbat herritako 140
jangela sozialekin baino gehiagorekin, saltzeko egokiak
ez diren baino kontsumorako egoera ezin hobean
dauden produktuak dohaintzan emanez egunero.

Kilo-bilketak eta Bilketa Handia

Hitzarmenak

Lankidetzan

elikagai-banku eta bestelako
erakunde baino gehiagorekin

jangela sozial
baino gehiagorekin

60

Cristina, Ioan eta Cristian Bartzelonako Elikagai Enpresarentzako
esne-entrega bat prestatzen.
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Mercadonak, bere supermerkatuen bidez, hainbat “kilobilketatan” eta elikagai-bankuek antolatutako “Bilketa
Handian” parte hartu du. Ekimen horietan guztietan,
ikusgarria izan da “Nagusien” erantzun solidarioa,
6.000 tona eman baitituzte.

140

9.600
tona elikagai
eman ditu

José, Sara eta Rosario, Paternako Los Molinoseko supermerkatuko
“Nagusia”, langilea eta boluntarioa 2017ko Elikagaien Bilketa
Handian.
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Trencadís horma-irudiak
2017an, Mercadonak bere denden berrikuntza
soziala sendotu du, 1,5 milioi euro baino gehiago
inbertituta trencadíseko 3.142 horma-irudi berri
egiteko. Bere saltokietako arrandegietan eta haragien
ataleko akabera-guneetan jarri ditu horma-irudiok.
Horretarako, lankidetzan jardun du 28 fundazio eta
okupazio-zentrorekin, hala nola Pamesa Cerámicarekin,
eta desgaitasun intelektuala duten 1.000 pertsona baino
gehiago aritu dira egunero horma-irudi horiek egiten,
zeinak, diseinu zabalago eta berriagoa izanik, bat baitatoz
Mercadonaren denda eredu berriaren ezaugarriekin.
Gaur egun, hainbat elkarterekin lankidetzan aritzen da
konpainia, eta eskerrak eman nahi dizkie guztiei egunero
egiten duten lanagatik: Roig Alfonso Fundazioa, Down
Sindromearen Fundazioa, Fundaempleo Azahar eta

3.142

trencadís hormairudi baino gehiago

1,5
milioi
euro

Mercadonaren Denda Eraginkorraren Eredu Berriko
arrandegi-ataleko trencadís horma-irudia.

Espurna Fundazioa; Purglass, Ivas, Tola eta Di-Kapacitats
enplegu-zentro bereziak; El Rinconet baserri-eskola;
Afanías elkartea; Torreblanca, Ivas el Maestrazgo, El
Molí, Ivas Belcaire, Buris-Anna, La Xara, El Castellet,
Hort de Feliu, Mislata, Xirivella, El Prat, La Ribera,
Monduber eta Moixent okupazio-zentroak; Koynos
kooperatiba; eta Suecako eta Requenako udaleko
okupazio-zentroak eta María Rafols okupazio-zentroa.

Erantzukizuna eta gobernu korporatiboa
Mercadona bigarren enpresa arduratsu gisa
aintzatetsi du Erantzukizunaren eta Gobernu
Korporatiboaren Merco sailkapenak. Aldagai
hauek ebaluatzen ditu, besteak beste, sailkapen
horrek:
portaera
etikoa,
gardentasuna,
ingurumenarekiko konpromisoa eta lan-kalitatea.

28

fundazio eta
okupazio-zentro

Desgaitasun
intelektuala duten

1.000
lagun

Valentziako Erkidegoko Roig Alfonso Fundazioko kideak hormairudiak egiten.
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Ingurumena eta jasangarritasuna
Mercadonaren proiektuak bere jarduerak ingurunean
eragin dezakeen edozein efektu hartzen du kontuan,
eta konpromiso osoa du baliabide naturalak
babesteko eta eraginkortasunez aprobetxatzeko.
Erantzukizun hori gidari hartuta, “Nagusiari” balioa
erantsiko dioten hobekuntzak egiten ditu, “baliabide
gutxiagorekin emaitza hobea lortzeko” premisatik
abiatuta. Xede horrekin, ingurumena kudeatzeko
sistema propioa du, eta haren helburu nagusia da
dauden baliabideak ahalik eta gehiena aprobetxatzea
eta ahalik eta hondakin gutxiena sortzea. Funtsezko
hiru arlotara bideratua dago: optimizazio logistikoa,
energia-eraginkortasuna eta hondakinen murrizketa.

Lucenako Parque hiribideko supermerkatuko
bizikletentzako aparkalekua (Kordoba).

Ekintza-ildo nagusiak
Optimizazio logistikoa
eta garraio jasangarria
Baliabide
gutxiagorekin
gehiago
garraiatzea, eta kamioietan ahalik eta toki
gehiena aprobetxatzea dira estrategia
logistiko nagusiak. 2017az geroztik,
kamioien flota Euro 6 eta Euro 6c
estandarrak betetzen dituzten ibilgailuez
osatuta dago, batez ere. Estandarrik
zorrotzenak dira horiek atmosferara
egiten
diren
isurketei
dagokienez.
Gainera, Hiri Banaketa Jasangarriaren
Proiektuan ari da lanean Mercadona,
gas bidez higiarazten diren kamioien
bidez. Ildo beretik, Acotral Mercadonaren
bitarteko hornitzaileak 11 megatrailer
gehitu dizkio bere flotari. Ibilgailu horiek
25,25 metro luze dira, eta 60 tona salgai
garraiatu ditzakete bidaia bakoitzeko.
gutxiago
Hala,
atmosferara
CO2
igortzen ditu, ibilgailu horien bidez % 40
salgai gehiago garraia baitaiteke.
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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, 700 tona CO2
inguru isurtzea saihesten da denda eta urte bakoitzeko.

Hondakinen murrizketa
Kartoizko, plastikozko, poliestirenozko 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. Bestalde,
bai konpainiak, bai haren bitarteko hornitzaile eta hornitzaile
batzuek sinergiak ezarri dituzte baten hondakinak bestearen
onurarako berrerabiltzeko, ekonomia zirkularraren estrategiaren
bidez, premisa honi jarraituz: hondakinak baliabide bihurtzea,
ekonomia produktiboaren zikloan sartzeko berriro.
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34 M€-ko

67.000

11.600

985

inbertsioa ingurumena
babesteko

tona murriztu dira
CO2-emisioak

milioi KWh-ko
energia-aurrezpena

denda
ekoeraginkor

Mercadonaren logotipoa ABC Serrano merkataritza-guneko supermerkatuan (Madril).
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Elikagaiak alferrik ez galtzea
Mercadonak zenbait estrategia ditu ahalik eta elikagai
gutxien gal dadin alferrik. Izan ere, barne-kudeaketarako
tresna propioak ditu, hain justu, eskaeretan ahalik eta
gutxiena xahutzeko. Horrek, berriz, aukera ematen
du dendetan jasotzen diren salgai guztiei aterabidea
emateko.

Mercadonak lortu zuen bere hornitzaile guztiek
enpresak 2012an garatu zuen Arrantzako Produktuak
Erosteko Politika berrets zezaten; 2017an, berriz,
hauxe lortu du: kontserbako Hacendado atun guztiguztia modu arduratsuan kudeatutako kaletatik
etortzea, eskatzen diren ISSF ziurtagiriei jarraikiz.

Gainera,
Nekazaritza,
Arrantza,
Elikadura
eta
Ingurumeneko Ministerioaren estrategia honetan hartu
du parte: “Elikagai gehiago, hondakin gutxiago”. Haren
helburua da elikagai-galera prebenitzea eta elikagaien
soberakinak murriztea. Aldi berean, beste urtebetez,
Kodetze Komertzialaren Espainiako Elkartearen 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

Mercadonak bere hornitzaileekin batera, ukuiluetan,
garraioan eta hilketan animaliak babes daitezen
sustatzen du, zenbait programaren bidez eta
zenbait
erakunderekin
lankidetzan,
hala
nola
Nekazaritzako Elikagaien Ikerketako eta Teknologiako
Institutuarekin (IRTA) edo Ikerketa eta Garapen
Teknologikoko
Institutuarekin
(NEIKER-Tecnalia).
2017. urtearen amaieran, enpresak konpromiso hau zuen:
bere hornitzaile guztiek animalien ongizaterako arauak
bete ditzaten animaliaren bizitza osoan, eta estandar
ziurtagarriak ezar ditzaten arlo horretan 2021erako.

Arrantza jasangarriaren eta animalien
ongizatearen aldeko apustua
Mercadona aspalditik ari da bere hornitzaileekin
batera lanean, helburu honekin: “Nagusiei” bermatzea
konprometituta
dagoela
eskaintzen
dizkieten
arrantza-produktuen jasangarritasunarekin. 2016an,

Informazio gehiago, Ingurumen Memorian:

www.mercadona.com

Huevos Guillén
2025a
bitartean
60
milioi euro inbertitzea
aurreikusten du, 2025ean
kaiolarik gabeko sistemen
bidez
ekoizteko
bere
arrautza-ekoizpen osoa.
Ekimen horrek 1999an
hartutako
konpromisoa
indartzen du. Orduan,
konpainia
aitzindaria
izan zen landako oiloen
arrautzak merkaturatzen.

Huevos Guillén bitarteko hornitzailearen oilo erruleak, aske haziak.
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Ingurumenaren kudeaketa,
eraginkortasuna eta jasangarritasuna
Datu aipagarriak
BIRZIKLATZEA

CO2-EMISIOAK
merkantziaren metro kubiko
bakoitzeko kilotan*

PAPER ETA KARTOI
TONAK

POLIESTIRENO
TONAK

PLASTIKO
TONAK

2016 181.000

2016 1.296

2016 12.110

2017 202.421

2017 2.494

2017 13.001

DENDETAN JASO DIREN
ERABILITAKO PILEN
TONA-KOPURUA

BIRZIKLATUTAKO
TONERREN
TONA-KOPURUA

EGUR TONAK

2016 164

2016 1

2017 167

2017 1

2016 1.691

ZUZENEKO
EMISIOAK

KONTSUMO ELEKTRIKOAK
ERAGINDAKO EMISIOAK

(1. IRISMENA)

(2. IRISMENA)

2016 14,73

2016

18,29
2017 17,98

2017 14,13

2017 1.878

GARRAIOAK ERAGINDAKO
EMISIOAK
(3. IRISMENA)

BIRZIKLATZE-TASA

2016

BIRZIKLATZEA/
BALORIZAZIOA:

14,07

2017 13,27

SUNTSIKETA
2016 %

26
2017 % 22

2016 %

74
2017 % 78

ERREPIDEKO GARRAIOA
BESTE DATU BATZUK
ENERGIAKONTSUMOA, GJ-TAN

CO2-EMISIOAK, GUZTIRA

HIRI-DESKARGA
ISILA EGITEN
DUTEN DENDAK

(MILA TONA)

2016

2016 7.441.000

2016 1.567

2017

7.745.047

2017

1.593

646
2017 664

FLOTAREN EMISIOEN
ESTANDARRAK
2016
2017

Euro 5 eta Euro 6 (% 100)
Euro 6 (% 57)
Euro 6c (% 34)
Euro 5 (% 9)

*CO2-emisioen datuak 2016ko abendutik 2017ko azarora bitartekoak dira, biak barne.
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Denda Eraginkorraren Eredu Berriko supermerkatu bateko sarrera.
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Mercadonarekin elkarlanean ari diren
entitate eta erakunde batzuk
| AECOC
Kodetze Komertzialaren Espainiako Elkartea

| AECOSAN
Espainiako Kontsumo, Elikadura
Segurtasun eta Nutrizioaren Agentzia

| AINIA
Nekazaritzako Elikagaien Industria
Ikertzeko Erakundea

| ESADE
Enpresen Administrazioko eta
Zuzendaritzako Goi Eskola

| ESCODI
Terrasako Merkataritza eta
Banaketarako Goi Mailako Eskola

| EuroCommerce
| ERRT
Europako Txikizkarien Mahai Ingurua

| APED
Portugalgo Banaketa Enpresen Elkartea

| ASEDAS
Espainiako Banatzaile, Autozerbitzu
eta Supermerkatuen Elkartea

| FACE
Espainiako Zeliakoen Elkarteen Federazioa

| Forética
| Interrelikadura Foroa

| Associació Celíacs de Catalunya

| COTEC fundazioa

| A
 VE

| ÉTNOR fundazioa

Valentziako Enpresarien Elkartea

| Espainiako Ganbera
| Portugalgo eta Espainiako Merkataritza
eta Industria Ganbera

| Seres fundazioa
| Transforma España Fundazioa
| IEF
Familia Enpresaren Institutua

| Espainiako Merkataritza Ganbera
Ofiziala Belgikan eta Luxenburgon

| MAPAMA

| Unibertsitateko Familia Enpresaren Katedra

| Lafer Fundazioaren Nekazaritzako
Elikadura Enpresen Kudeaketarako Masterra

| CEOE
Espainiako Enpresa Erakundeen Konfederazioa
eta dagozkien lurralde- eta erkidego-erakundeak

| Enpresarien Bilgunea
| S
 an Telmo Institutuko Nekazaritza
Elikagaien Kontseilu Aholku Emailea
| E
 coembalajes España
| E
 DEM
Enpresarien Eskola

| ENAC
Espainiako Akreditazio Erakundea

Nekazaritza, Arrantza, Elikadura
eta Ingurumen Ministerioa

| Mundu Hitzarmena
| Retail Forum
Jasangarritasunerako Banaketaren
Europako Foroa

| Respon.cat
Gizarte Erantzukizuna Katalunian

| SESAL
Espainiako Elikagai Segurtasunerako Erakundea

| A
 utonomia-erkidegoetako
osasunerako edo elikadurasegurtasunerako agintaritzak
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Mercadonak garapen
jasangarriari egiten dion ekarpena
Mercadonak konpromisoa du hazkunde jasangarriarekin, eta horren erakusgarri da bere jarduera
modu jasangarrian garatzen duela. Hazkunde jasangarriari esker, Nazio Batuen Erakundeak
bultzatu dituen Garapen Jasangarrirako Helburuak betetzen laguntzen du.

“NAGUSIA”
Mercadona
lankidetza
estuan
aritzen
da
hornitzaileekin
eta
bitarteko
hornitzaileekin,
beti elikadura-segurtasun handiena emateko.
Zeharkako lantaldeak ditu elikadura-arloko legedia
aztertzeko eta hari aurrea hartzeko, eta, horrez gain,
elikadura-intolerantziak dituztenentzat ere produktu-aukera
eraginkor egokia eskaintzeko —glutenik gabeko 1.200 produktu
baino gehiago ditu, 800 laktosarik gabe, azukre gehiturik
gabe, begetarianoentzako egokiak...—. Kalitate handiko
produktu freskoak kontsumitzea sustatzen du Frescos Global
estrategiaren bidez.

LANGILEA
Mercadonak etengabe sustatzen ditu bere langileen
gaitasunak eta ezagutzak, eta etengabeko
prestakuntzaren aldeko apustua egiten du; hala,
langileen gaitasunak eta enplegagarritasuna
hobetzen laguntzen du. 2017an, enpresak 65 milioi
euro inbertitu zituen trebakuntzan, aurreko urtean baino 11 milioi
gehiago, eta 2,5 milioi trebakuntza-ordu eman zituen.

Mercadona aitzindari izan zen ekoizpen eta
kontsumo arduratsua garatzen. 1993an, bere BPB
(Beti Prezio Baxuak) politika komertziala jarri zuen
martxan. Hor, ez dago eskaintzarik, eta kontsumo
arduratsua sustatzen du. Etengabe garatzen du
produktu-aukera eraginkorra, eta, harekin, kalitate handieneko
produktuak prezio txikienean eskaintzen ditu (Totaler).
Produktu-aukera hori aurreikusi eta ezagutzen du “Nagusiak”,
zeinak irtenbidea eman nahi baitie benetako beharrei.

“Erantzukizun bera, soldata bera”
ekitate-printzipioari
jarraitzen
dio
Mercadonak.
Halaber,
barneigoera bere enpresa-ereduaren ikur
bereizgarrietako bat da, eta pertsonen
gaitasunetan eta balioan bakarrik oinarritzen da.
Mercadonak 84.000 langile ditu. Denek dute
kontratu finkoa, eta sektoreko batezbestekoa
baino soldata handiagoa dute. 2017an bakarrik,
enpresak kalitateko 5.000 lanpostu egonkor berri
sortu zituen.

HORNITZAILEA
Mercadona fabrikatzaileekin eta hornitzaileekin
aritzen
da
lankidetzan,
presentzia
duen
inguruneetan balioa sortzen duen hazkunde
partekatua eta jasangarria sustatzeko. Gainera,
aspalditik ari da herrialdean industria produktiboa
eta eraginkorra sortzearen eta sendotzearen alde egiten. 120
bitarteko hornitzailerekin eta 700 hornitzaile baino gehiagorekin
—guztiak espezialistak— aritzen da lankidetzan, eta horrek
aukera eman dio azken urteetan kluster industrial handi bat
bultzatzeko herrialdean. 2017. urtearen amaieran, 249 fabrikak
eta 54.163 langilek osatzen zuten kluster hori. Azken hamabi
hilabeteetan, 706 milioi euro inbertitu ondoren, 80 fabrika, lerro
edo zabaltze berri sartu ditu bere jardueran.
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Bitarteko hornitzaileek zein hornitzaile espezialistek
ekoizpen arduratsuaren alde egiten dute, eta,
horretarako, baterako ekimenak garatzen dituzte.
Ekimenok, ekonomia zirkularrean oinarritutako
proiektuen bidez, aukera ematen dute lehengaien
kontsumoa ahalik eta gehien doitzeko. Mercadonaren bitarteko
hornitzaile guztiek nazioartean aintzatetsitako ziurtagiriak
dituzte, eta ingurumen-jardunbide egokiak dituztela egiaztatzen
dute (ISO 14001, EMAS edo baliokidea).
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GIZARTEA
Mercadonaren konpromisoetako bat
da gizarteari harengandik jasotzen
duenaren zati bat itzultzea. Bere gizarteekintzarako planaren barruan, autonomiaerkidego guztietan parte hartu duen
zenbait ekimenen bidez, lan handia egiten jarraitu du besteei
laguntzeko; hala, 9.600 tona elikagai baino gehiago eman eta
banatu dizkie ongintzako 200 erakunde baino gehiagori.
Mercadonak talentuaren alde eta hura enpresa
barruan zein kanpoan garatzearen eta sustatzearen
alde egiten du. Hori dela eta, ekintzaileei laguntzeko
ekimenak bultzatzen ditu. Horretarako, besteak
beste, lankidetzan aritzen da EDEM Enpresarien
Eskolarekin, bai irakaskuntzaren bidez, bai Rey Jaime I. sariak
babestuz.
Mercadona hazkunde partekatuaren enpresaproiektu bat da. 2017an, 1.008 milioi euro inbertitu
ditu, eta 1.441 milioi euroko ekarpena egin die
administrazio publikoei zuzeneko eta zeharkako
zerga gisa. Horrez gain, 4.160 milioi euroko ekarpena
egin dio BPG nazionalari, eta 5.000 lanpostu berri sortu ditu.

Erabateko konpromisoa du baliabide
naturalak
babestearekiko
eta
eraginkortasunez aprobetxatzearekiko.
Ingurumen-kudeaketarako
sistema
propio bat du, eta haren helburu nagusia
da eskura dauden baliabideak ahalik eta gehien aprobetxatzea
eta ahalik eta hondakin gutxien sortzea. Sistema hori funtsezko
hiru arlotara dago bideratuta: optimizazio logistikoa, energiaeraginkortasuna eta hondakinen murrizketa.
Bere hornitzaileekin batera, ukuiluetan, garraioan
eta hilketan animaliak babes daitezen sustatzen du,
zenbait programaren bidez eta zenbait erakunderekin
lankidetzan. 2017. urtearen amaieran, enpresak
konpromiso hau zuen: bere hornitzaile guztiek animalien
ongizaterako arauak bete ditzaten animaliaren bizitza osoan, eta
estandar ziurtagarriak ezar ditzaten arlo horretan 2021erako.
Mercadona aspalditik ari da bere hornitzaileekin batera
lanean arrantza-produktuen jasangarritasunarekiko
duen konpromisoa bermatzeko. 2016an, Mercadonak
lortu zuen bere hornitzaile guztiek enpresak 2012an
garatu zuen Arrantzako Produktuak Erosteko Politika
berrets zezaten; 2017an, berriz, hauxe lortu du: kontserbako
Hacendado atun guzti-guztia modu arduratsuan kudeatutako
kaletatik etortzea, eskatzen diren ISSF ziurtagiriei jarraikiz.
Kide den zenbait erakunderen bidez eta parte
hartzen duen foroen bidez, Mercadonak indartu eta
ezagutzera ematen ditu bere balioak eta enpresaetikarekiko duen konpromisoa. Mercadonak, gainera,
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.

KAPITALA
Mercadonaren ereduaren oinarrian printzipio hauek
daude: batetik, arrakastak, partekatzen bada, zapore
hobea du; eta, bestetik, konpainiaren gainerako
osagaiak gogobetetakoan heltzen dira mozkinak.
Horregatik, aurten ere langileekin partekatu

ditu irabazi batzuk: 313 milioi euro, helburuengatiko sarien
kontzeptuan. Gainera, 1.008 milioi euroko inbertsio-errekorra
egin du etorkizuneko Mercadona eraikitzeko, epe luzerako
ikuspegia baitago bere erabaki guztien oinarrian.
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Yuncos-eko supermerkatuaren fatxada (Toledo).
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5. KAPITALA
2017an, jorratutako
bidean aurrera egiten eta
enpresa-eredu desberdin
bat eraikitzen jarraitu
dugu; eredu horrek bost
osagaiekin partekatutako
hazkundearen
alde egiten du.

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 1.627
herrialde osoan
logistikoen bidez

Bosgarren osagaiaren inguruko gogobetetzea lortzea,
“Kapitala”rena, Mercadonaren Ereduaren helburuetako
bat da, eta ezinezkoa litzateke hori lortzea, aldez
aurretik gainerako osagaien inguruko gogobetetzea
lortu gabe. 5,2 milioi familiak baino gehiagok egunero
enpresa horretan jartzen duten konfiantzari, 84.000
langilek beren ohiko lana gauzatzeko egunero egiten
duten ahaleginari, hornitzaileen konpromisoari eta
gizarteak egin dion harrera onari esker, konpainiak
2017ko ekitaldirako ezarritako salmenta-helburuak bete
ditu. Denda Eraginkorraren Ereduari, produktu-aukera
eraginkorrari, bloke logistikoei eta informazio-sistemei
dagokienez Mercadonak egindako aldaketak Erabateko
Kalitatean oinarritutako kudeaketa-ereduarekin bat
etorriz egin dira, eta epe luzera irabazi iraunkorrak
sortzeko asmoz.
Aurreko ekitaldietan bezala, Deloitte SLk ikuskatu ditu
urteko kontuak. 2018ko otsailaren 2an, kontrakorik gabe
igorri zuen txostena, ohiko bihurtu den bezala. Txosten
hori, urteko kontuekin batera, Valentziako Merkataritza
Erregistroan gorde da.
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Belartzako supermerkatuaren fatxada (Donostia, Gipuzkoa).

Zifra nagusiak
(milioi euro eta kilitro)

2016

2017

Bariazioaren %

Salmenta-unitateak kilo-litrotan

11.071

11.586

% 5 gehiago

Fakturazioa

21.623

22.915

% 6 gehiago

Ustiapenaren emaitza

779

395

% 49 gutxiago

Zerga aurreko emaitza

803

402

% 50 gutxiago

Zerga ondorengo emaitza

636

322

% 49 gutxiago
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Salmenta-unitateak (kilitroak)

Salmentak

Ekitaldia bukatzean, saldutako 11.586 milioi kilitro
kopurua erdietsi zuen konpainiak, 2016ko 11.071k
baino % 5 gehiago. Konpainia pozik gelditu da kopuru
horrekin, agerian uzten baitu “Nagusiek” hamabi
hilabete hauetan berarekin izandako konfiantza.

“Nagusien” konfiantzak eta gure “Nagusien” beharrak
aseko dituen kalitate-prezio erlazio oneneko
produktu-aukeraren aldeko apustuak bide eman dute
Mercadonak 2017an 22.915 milioi euroko fakturaziobolumena erdiesteko, 2016an baino % 6 handiagoa.

Saldutako
kilitroen
bilakaera

Salmenta
gordinen
bilakaera

11.071

11.586

milioi kilo-litro (kilitro)

21.623

22.915

2016

2017

milioi euro

2016

2017

Mozkina

EBITDA

Zerga aurreko mozkina 402 milioi eurokoa izan zen
2017an; aurreko urtean, berriz, 803 milioi eurokoa
izan zen. Bestalde, 2017an, zerga ondorengo
mozkina 322 milioi eurokoa izan da. 2016an, berriz,
Mercadonak 636 milioi euroko emaitza garbia izan
zuen.

2017ko ekitaldiaren amaieran, konpainiaren EBITDA
754 milioi euro zen; 2016an, berriz, 1.096 milioi euro.
Mercadonaren emaitza operatiboaren bilakaera
bat etorri da esperotako mozkinarekin, ekitaldiko
estrategiarekin eta konpainiak emaitzak epe luzera
izateko egin duen apustuarekin.

Emaitzaren eta salmenten bilakaerak erakusten du
erabakiak ordena sekuentzial honi jarraituz hartu
direla: 1. “Nagusia”, 2. Salmenta eta 3. Mozkina.

Mozkin
garbiaren
bilakaera

636

322

milioi euro

EBITDAren
bilakaera

1.092

754

2016

2017

milioi euro

2016

2017
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Mercadonaren
inbertsioek
sortutako errentaeuro bakoitzeko
4 euro sortzen
dira herrialdeko
ekonomian

Inbertsioak
2017ko ekitaldian 1.008 milioi euroren inbertsioak egin
dira (2016an, 685 milioi eurorenak egin ziren), eta
Mercadonak finantzatu ditu osorik. Horrek agerian
uzten du haren altxortegiaren sendotasuna, bere
proiektuetan duen inplikazioa eta eskudiruaren fluxua
sortzeko duen gaitasuna.
Ekitaldiaren amaieran, Mercadonak 1.627 supermerkatu
ditu Espainiako autonomia-erkidego eta probintzia
guztietan, eta epe laburrean Ceutan, Melillan eta
Portugalen ere egotea aurreikusten du. Hamabi hilabete
hauetan, konpainiak 29 denda eraiki ditu, 126 eraberritu,
eta Denda Eraginkorraren Eredu berria ezartzen
jarraitu du. Estrategia horrek “Nagusiaren” erosketaesperientzia hobetzea du helburu, eta hurrengo
urteetan amaitzea aurreikusten du konpainiak.

Ekitaldi honetan, zenbait obra jarri ditu martxan bloke
logistikoetan Mercadonak. Besteak beste, hauek:
produktu galkorretarako biltegia Abrerako bloke
logistikoan (Bartzelona); ontzien, produktu hoztuen
eta lehorren biltegiak Gasteizko bloke logistikoan
(Araba), eta bananak heltzeko ganberen eraikuntza
Villadangosen (León). Horrez gainera, Parc Sagunten
bloke logistiko bat eraikitzeko lanak hasi ditu (Valentzia).
Bestalde, bere instalazioetan lana hobetu eta logistika
modernizatu du, eta eraldaketa digitalaren proiektu
informatikoaren barruko inbertsioak finkatu ditu.

Inbertsioen
bilakaera

685

milioi euro

2016

90

1.008
2017
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Baliabide propioak
Ekitaldian lortutako mozkin ia osoa kapitalizatu zenez,
2017ko ekitaldiaren amaieran baliabide propioen
kopurua 5.113 milioi eurora iritsi da, eta konpainiaren
balioa igo egin da aurreko urtearekin alderatuta.
Baliabide propioen eta aktibo totalaren arteko ratioa
% 60 inguru izan da bai 2016ko ekitaldian, bai 2017koan.

Baliabide
propioen
bilakaera

4.912

5.113

2016

2017

milioi euro

Beste adierazle batzuk
Hornitzaileak
Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 44 egun
izan da, eta izakinen errotazio-epea, 14 egun.
Hauek dira ekitaldi honetako Maniobra Funtsaren
datuak:

Eskudiruaren fluxuak
2017ko eskudiruaren fluxuen sorrera hau izan da:

Milioi euro

2017

Ustiapen-jardueren fluxuak

704
(1.037)

Milioi euro

2017

Inbertsio-jardueren fluxuak

Aktibo korrontea

3.932

Finantziazio-jardueren
fluxuak (dibidenduak)

(120)

Pasibo korrontea

3.254
Eskudiruaren gehitze garbia

(453)

MANIOBRA-FUNTSA

678

Likidezia-ratioa
Likidezia-ratioa,
aktibo
zirkulatzailea/pasibo
zirkulatzailea gisa definitua, 1,21 izan da 2017ko ekitaldian.

Epe luzera pentsatzea
da gure nahia, enpresa
arduratsu eta jasangarria
garen heinean, 5 osagaien
gogobetetzea handitzeko

Inbertsio-jarduerak, aurrez azaldu bezala, funts
propioekin egin dira, eta, beraz, altxortegia txikitu egin
da.
Produktibitatea
2016ko eta 2017ko ekitaldietan, Mercadonak bere
produktibitateari eutsi dio —salmentak eurotan / langilekopurua gisa definitua—, eta datu horrek islatzen du
Mercadona Proiektuan parte hartzen duten pertsonek
bat egiten dutela konpainiak ezarritako helburuekin.
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MERCADONA, S.A.
Egoeraren balantzea 2017ko abenduaren 31n
(milaka euro)

AKTIBO EZ KORRONTEA

4.518.292

Ibilgetua

4.463.089

Geroratutako zerga bidezko aktiboa

AKTIBO KORRONTEA

3.932.262

Izakinak

747.835

Zordunak

142.973

Finantza-inbertsioak

192.215

Eskudirua eta beste aktibo likido batzuk

2.849.239

AKTIBOA, GUZTIRA

8.450.554

ONDARE GARBIA

5.113.282

Kapitala
Erreserbak

15.921
4.775.136

Ekitaldiaren emaitza

322.225

PASIBO EZ-KORRONTEA

82.803

Hornidurak eta eta beste finantza-pasibo batzuk

26.470

Geroratutako zerga bidezko pasiboak

56.333

PASIBO KORRONTEA
Hornitzaileak

3.254.469
2.344.878

Hartzekodunak eta zorrak administrazio publikoekin

650.211

Langileak

259.380

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA

92

55.203

8.450.554
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MERCADONA, S.A.
2017ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagozkion galeren eta irabazien kontua
(milaka euro)

Negozio-zifren zenbatekoa
Zuzkidurak
Beste ustiapen-sarrera batzuk

21.011.533
(16.086.738)
60.896

Pertsonal-gastuak

(2.731.497)

Beste ustiapen-gastu batzuk

(1.500.370)

Ibilgetuaren amortizazioa

USTIAPEN-EMAITZA
Finantza-sarrerak
Hondatzeak

EMAITZA FINANTZARIOA

(358.382)

395.442
20.226
(13.604)

6.622

ZERGA AURREKO EMAITZA

402.064

Mozkinen gaineko zerga

(79.839)

EKITALDIKO EMAITZA

322.225
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Informazio gehigarria

Informazio gehigarri garrantzitsua
ADIERAZLEAK

DESKRIBAPENA

Ustelkeriaren kontrako borrokako politikak eta
komunikazio- eta prestakuntza-prozedurak

Portaera etikoa eta ustelkeriaren aurka borrokatzea
gure Ereduaren oinarrizko printzipioak dira.

Ustelkeriako kasu berretsiak eta neurriak

Ez da ustelkeria-kasurik hauteman aztertutako
aldian.

Lehia desleial, jarduera monopolistiko edo lehia librearen
kontrako demanden kopurua, eta haien emaitza

Ez da horrelakorik erregistratu aztertutako aldian.

Ingurumen-irizpideen arabera aztertu ziren hornitzaileinstalazioen ehunekoa

Hornitzaileen instalazioen % 94k ISO 14001, EMAS
edo antzeko ziurtagiriren bat dute.

Diskriminazio-kasuen kopurua eta hartutako neurri
zuzentzaileak

2017an, Mercadonak ez du diskriminazio-kasurik
erregistratu eskura dituen kanalen bidez.

Haurren esplotazioko kasuak izateko arrisku nabarmena
duten zentroen eta hornitzaileen identifikazioa, eta haurren
esplotazioa deuseztatzen laguntzeko hartutako neurriak

Konpainiak ziurtatzen du ez dagoela haurren
esplotazio-kasurik bere lantokietan. Ez da
identifikatu arrisku-egoeran dagoen hornitzaile
garrantzitsurik.

Lan behartuko gertakarien jatorri izateko arrisku
nabarmena duten zentroak eta hornitzaileak, eta lan
behartu guztiak deuseztatzen laguntzeko hartutako
neurriak

Konpainiak ziurtatzen du ez dagoela lan behartuko
kasurik bere lantokietan. Ez da identifikatu arriskuegoeran dagoen hornitzaile garrantzitsurik.

Langileek beren jarduerarako garrantzitsuak diren giza
eskubideen alderdiekin lotutako politika eta prozedurei
buruz jaso dituzten prestakuntza-orduak, gaitutako
langileen ehunekoa barne

Langile guztiek jasotzen dute Mercadonaren
Ereduari buruzko trebakuntza; Eredu horrek
taxutzen ditu konpainia barruko balioak eta
portaerak.
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ADIERAZLEAK

DESKRIBAPENA

Giza eskubideei, lan-jardunbideei eta eragin sozialari
lotutako irizpideen arabera aztertu ziren hornitzaile berrien
ehunekoa

Erosketen % 85 Mercadonaren Ereduaren arabera
ikuskatutako hornitzaileei egiten zaie Espainian.
Eredu horrek langileen premiak betetzea hartzen
du kontuan.

Produktuek eta zerbitzuek beren bizi-zikloan bezeroen
osasunean eta segurtasunean eragin ditzaketen
inpaktuei buruzko araudia edo borondatezko kodeak ez
betetzeagatiko gertaera-kopurua, gertaera horien emaitzamotaren arabera xehatuak

Aztertutako aldian ez da hauteman arauak ez
betetzeagatiko gertaera garrantzitsurik alor
horretan.

Produktuei eta zerbitzuei eta haien etiketatzeari buruzko
araudia eta borondatezko kodea zenbat aldiz ez den bete,
emaitza-motaren arabera xehatuta

Aztertutako aldian ez da hauteman arauak ez
betetzeagatiko gertaera garrantzitsurik alor
horretan.

Marketineko komunikazioei buruzko araudiaren edo
borondatezko kodeen ez-betetzeen kopurua (publizitatea
eta babesletzari lotutakoak, adibidez), emaitza-motaren
arabera xehatua

Aztertutako aldian ez da hauteman arauak ez
betetzeagatiko gertaerarik alor horretan.

Bezeroen pribatutasuna urratzea eta haien datuek ihes
egitea oinarri duten erreklamazioen kopurua

Konpainiak dakienez, ez da gorabehera
garrantzitsurik izan aztertutako aldian.

Produktuak eta zerbitzuak hornitzeari eta erabiltzeari
buruzko araudia eta legedia ez betetzeagatik jarritako isun
garrantzitsuen zenbatekoa, legea eta araudia hausteagatik
jasotako isun garrantzitsuen moneta-balioa eta zigor ezekonomikoen kopurua

Ez dago araudiaren ez-betetze garrantzitsurik.*

*Konpainiak garrantzitsutzat jotzen du 50.000 €-tik gorako edozein zigor.
Informazio gehiago: www.mercadona.com
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MERCADONAREN
IBILBIDEA 1977-2017
Mercadonak egokitzen jarraitzen du;
izan ere, gure sorreratik, aldaketa
da gauzarik egonkorrena, betiere
“Nagusia” izanik itsasargi

Antsoaingo supermerkatuaren sarrera (Nafarroa).
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1977

1981

1982

1986

Francisco Roig Ballester
(1912-2003) eta Trinidad
Alfonso Mocholí (19112006) 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 anaiarrebekin batera, aitari
erosi zioten 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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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) merkataritzaestrategia 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.
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200. supermerkatua ireki
zen Segorben (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).

Antequerako (Málaga)
bloke logistikoaren
inaugurazioa.

Massanassan (Valentzia),
giroka sailkatutako
lehen denda ireki zen.

Bitarteko hornitzaileen
lehen bilera egin zen.
Lurrindegien diseinu
eta eredu berriaren
proiektuari ekin zitzaion.

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

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

Enpresaren Hitzarmen
Kolektiboa sinatu
zen (2001-2005).
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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.

1500. supermerkatua
ireki zen Santanderreko
Cazoña auzoan.

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

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

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

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

Ingenioko (Kanaria
Handia) bloke logistikoaren
inaugurazioa.

Mercadonako
Nekazaritzako Elikagaien
Kate Jasangarriaren
Garapenari ekin zitzaion.

Guadixeko bloke logistikoa
(Granada) inauguratu zen.
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2015

2016

2017
Mercadona
Proiektuak
aurrera
jarraitzen du…

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

Portugalen sartuta
nazioartekotzeko
proiektuari ekitea
onartu zuen.

Frescos Global estrategia
garatu zen, freskoen
atal berriak sustatzeko
eta modernizatzeko.

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).

Lur-sail bat erosi zen
Parc Sagunt-eko bloke
logistiko berrirako
(Sagunto, Valentzia).

Eraldaketa digitalaren
proiektua abian jarri
zen SAP konpainia
teknologikoaren eskutik.
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Kutxan pisatzeko eta kobratzeko balantza berriak, erosketa-ekintza errazteko,
bizkorragoa eta erosoagoa izan dadin.

Yenmis, Palma de Mallorcako Cotlliure kaleko
supermerkatuko langilea.

Tacoronte-ko supermerkatuaren fatxada (Santa Cruz, Tenerife).

Jenifer,
Alcantarillako
Murcia
hiribideko
supermerkatuko “Nagusia” (Murtzia).
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MERCADONA S.A.
Valencia k. 5 46016
Tavernes Blanques (Valentzia)
Telefonoa: (+34) 963 883 333
Faxa: (+34) 963 883 302
Bezeroen Arretarako doako Telefonoa:
(+34) 900 500 103
IRMÃDONA SUPERMERCADOS S.A.
Rua Pinheiro Manso, 471
4100-413 Porto (Portugal)
Telefonoa: (+351) 221 201 000
Bezeroen Arretarako doako Telefonoa:
(+351) 800 500 100

www

www.mercadona.com
www.youtube.com/mercadona
www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona

