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Iñaki Gabilondo
ULMA Taldeko
zuzendari nagusia

Azkar erreakzionatzea, erantzun irmoa artikulatzea, eta egoera horretatik irteteko
modu bakarra “denok elkarrekin joatea” zela ulertzea, izan dira egoera honi aurre
egiteko gakoak.

Iñaki
Gabilondok
ekitaldi
honetan 8 urte bete ditu
ULMA Taldeko Zuzendaritza
Orokorrean.
Berarekin egon nahi izan dugu,
epealdi
honen
balantzea
egiteko eta gaur egungo zein
etorkizuneko ULMA Taldearen
erronkak ezagutzeko.

8 urte egin dituzu ULMA Taldeko Zuzendaritza
Orokorrean. Zein balantze egiten duzu honetaz guztiaz?
Zein alderdi nabarmenduko zenituzke?
Negozioentzat urte zailak izan dira eta izaten ari dira.
Lehendabizi, eztanda egin zuen krisialdi bortitzarengatik,
nazioarte mailakoa eta oso sakona izan zena. Orduz geroztik,
lokalagoak diren beste krisi batzuk ia etengabe sortzen joan dira,
eta honek ziurgabetasuna eta ezegonkortasuna sortu ditu gure
egunerokoan.
Hasieratik bagenekien zer zetorkigun. Egoera honi aurre egiteko
gakoak izan diren alderdi batzuk azpimarratuko nituzke:
-.Azkar erreakzionatu izana, bai organoek bai kolektiboak.
-.Amore eman beharrean, erantzun irmoa artikulatu zen.
-.Egoera horretatik irteteko modu bakarra denok elkarrekin
joatea zela ulertzea.
Horren adierazle ondoko hauek dira:
-.Egituraren doikuntza, esfortzuak eta abar.
-.Banku birfinantzaketa eta konpromiso guztien kudeaketa
bateratua.
-.Soberan zeuden pertsonen kudeaketa mankomunatua.
-.Araudien aldaketak (POGU, Estatutuak, RIC...) egoerara
egokitzeko.
Baina, etorkizunaren aldeko apustua egiteko garaia ere izan da
eta hemen zera nabarmenduko nuke:
-.Negozioen apustu erabakigarria baliozko ekintzen alde
(negozio lerro berrietan inbertsioak edo aurreikuspen
hobea duten lerroak sendotzea ) eta hazten ari diren eremu
geografikoetan inbertsioak.
-.Negozio ereduen eraldaketa.
-.Taldeko Negozioen antolamendua, ondoko hauekin:
-.Bereizte prozesuak ULMA CyE-n ULMA Packaging
sortuz eta ULMA Manutenciónen ULMA Servicios de
Manutenciónen (Carretillas) bereiziz.
-.Eta, bat-egiteko prozesuak: Precinox, ULMA Servicios
Logísticos (USL) eta Inoxtruck, hau azkena izanik.
-.ULMA Inversiones sortzea.
-.Jarduera berrien sustapena, 2 kooperatiba berri osatuz.
Eusteko eta apustu egiteko lan bikoitz honek ahalbidetu digu
epe motzean Taldeko konfigu-razioa aldatzeko gai izatea, eta
horri esker, dagoeneko ez gaude barne merkatuaren horren
menpe eta negozio batzuk ekarpen maila handiarekin ditugu.

Kanpotik ULMA Taldea oso indartsu ikusten da, jasan
ditugun krisi urte gogorren ondoren indartuta. Zein da
Iñaki Gabilondoren ustez, gaur-gaurkoz ULMA Taldearen
egoera erreala?
Hala uste dut nik ere bai, Taldea bere horretan eta Negozioak
partikularki indartuta atera direla eta merkatuen exijentziei aurre
egiteko baldintza hobean daudela. Inolako zalantzarik gabe.
Negozio mailan, gero eta lehiakorragoak izatearen alde egin da
apustu eta ondoko erabaki hauek hartu dira:
-.Balio erantsi handiagoko produktu/zerbitzuak lehenetsi dira.
-.Berrikuntzan eta produktibitatearen hobekuntzan inbertitu
da.
-.Kanpo merkatuetan inbertsioa. Zentzun honetan, 2000.
urteko lehen zatian egindako lana gakoa izan da, asko
lagundu baitigu.
-.Aktiboen onbideratzea eta zorra gutxitzea. Epealdi honetan,
2009an geneukan zorra erdira jaitsi dugu.
Honek guztiak ondoko hau egin du posible gaur egun:
-.Lidergo posizioan edota hortik oso hurbil dauden hainbat
Negozio ditugu.
-.Krisiak eztanda egin aurreko jarduera maila berreskuratu
dugu.
-.Lana sortzen ari gara nabarmen, ia Negozio guztiak
berreskuratzen ari dira Konbertsio Faktorearen mailak eta
abar.
ULMA Talde mailan, proiektu bateratua indartuta atera da. Hau
da egiaztatu dena:
-.Elkarrenganako laguntza funtsezkoa izan da Negozio guztiek
izan dezaten behar besteko denbora beharrezko neurriak
hartzeko egoerari aurre egiteko.
-.Negozioen dibertsifikazioak asko lagundu du, izan ere,
zenbaitetan Negozio batzuk izan baitira besteen beharrak
estali dituztenak, eta era berean, lagunduak izan diren horiek
izan dira laguntza hori itzuli dutenak. Negozioetako 2016ko
salmenten eta emaitzen konbinazioak ez du zerikusirik 2008.
urtekoarekin.
-.Elkar lagundu beharraz kontzienteago izan gara eta
horretarako laguntza bereziak sortu dira, bai arazo sozialak
konpontzeko bai Eraldaketa Proiektuak garatzeko.
-.Negozioen arteko interkooperazio mailak handitu egin dira
eta horrek ekarri du negozio horien produktibitatearen
hobekuntza.
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Oraindik ere egoera konplikatua da, eta, horregatik, ez dugu erlaxatu behar
eta ez dugu pentsatu behar egin beharrekoa egina dugula. Nik ez nuke esango
okerrena igaro dela, baizik eta orain hobeto prestatuta gaudela.

ULMA Taldeak betidanik seriotasun eta zorroztasun irudia eman
duela esango nuke, azken urteetako kudeaketari esker indartu
dena. Arlo finantzario, instituzional eta kooperatibotik eta
ingurune hurbiletik ere hala aitortu zaio.
Badakigu egoera oraindik ere konplikatua dela
eta erne jarraitu behar dugula… baina okerrena igaro
dela pentsatzen badugu, zer erronka ditu ULMA Taldeak
datozen urteetarako?
Egia da oraindik ere egoera konplikatua dela, eta, horregatik,
ez dugu erlaxatu behar eta ez dugu pentsatu behar egin
beharrekoa egina dugula. Nik ez nuke esango okerrena igaro
dela, baizik eta orain hobeto prestatuta gaudela. Kontua ez
da pentsatzea joan den momentu bat izan dela eta orain urte
lasaiagoak etorriko direla. Hilero gure Negozioei serio eragin
diezaieketen gauza asko gertatzen dira.
ULMA Taldea beti izan da anbiziotsua, inoiz ez diogu izateari
utzi. Erronka modu iraunkorrean hazten jarraitzea da,
gure Negozioetako bakoitza dagoen merkatuetan lidergo
kokapenetan egoteko borrokan jarraitzea. Horretarako, hazi
egin behar da, baina hazkundeak errentagarritasunarekin du
zerikusia. Zer falta zaigu hori lortzeko?
-.Oso arinak izan behar dugu erabakiak hartzeko garaian, egin
beharreko aldaketak azkar egiteko, eta produktu/zerbitzu
berezituak edukitzeko, zeinak bezeroek baloratuko dituzte,
eta ez gaitezen soilik prezioagatik borrokatu.
-.Erakargarriak izan behar dugu talentua gureganatzeko
eta atxikitzeko. Gaur-gaurkoz, arazoak izaten ari gara, eta
aurreikusten da hurbileko etorkizunean egoera are gehiago
konplikatuko dela. Euren ibilbide profesionala garatu nahi
dutenentzat ULMA lehentasunezko aukera izatea lortzeko
lan egin behar dugu.
-.Gure balantzeak indartu behar ditugu, interesatzen zaizkigun
proiektuak landu ditzakegula bermatzeko.
Konpromiso sozietarioa, ahalegin pertsonala eta
austeritatea; krisitik irteteko hiru zutabe nagusi horietan
bermatu gara. Balio izaten jarraitzen dute ULMA Taldearen
etapa berri honi ekiteko?
Ahalegin pertsonala, ongizate komuna interes pertsonalaren
gainetik jartzea eta baliabideen kudeaketa arduratsua funtsezko

elementuak dira Kooperatibaren kudeaketarako, bai bizi izan
dugun egoerarako, bai aurrean dugun etorkizunari aurre
egiteko.
Horiei beste batzuk gehituko nizkieke, uste baitut oso osagarri
garrantzitsuak direla:
-.Elkartasun Exijentea, eta uste dut ULMA Taldean ulertzen
dela “Lagundu zeure buruari guk lagunduko dizugu eta”.
-.Denon parte hartzea, elkarlana.
-.Lankidetza eta Negozioetan elkarren arteko lankidetza.
-.Berrikuntza eta lehiakortasunaren aldeko apustu irmoa.
POGUk, bere bilakaera eta egokitzapenekin, gure
erreferentzia sozio-enpresarial nagusia izaten jarraitzen
du. Iñaki Gabilondoren iritziz, 90eko hamarkadan jaio
zenean zeukan espiritua mantentzen du?
POGU, ezeren aurretik, “Antolamendu Proiektu” bat eraikitzeko
erreferentzia da; bera osatzen duten Negozioen eta Kooperatiben
ikuspegi partikularra transzenditzen du, eta “Proiektu Komun”
bati erantzun nahi dio, ULMA Taldearen proiektuari, bere
oinarrian egonik borondateak elkartzeko eta etorkizun komun
hori partekatzen jarraitzeko konpromisoa berritzeko nahia.
Konpromiso horrek inoiz baino indar handiagoa dauka, eta
horrela frogatu da azken urteotan. Jakina, ULMA Taldea hazi
egin da, bai adinean bai bolumenean, eta egokituz joan gara.
93ko abendua zen lehen dokumentua onartu zenean, eta
garai haietan ULMA Taldeak 75 milioi euro baino gehiago
fakturatzen zuen, 3 kooperatibak osatzen zuten (4 negozio),
950 pertsona inguruk lan egiten zuten, ia ez zegoen filialik eta
MCCn ez sartzea erabaki genuen. Gaur-gaurkoz oinarrizko 8
Negozioz hitz egiten dugu, eta beste bat sustapen bidean dago,
salmentako aurreikuspenak 725 milioi dira, ia 4.500 lagunekin
eta mundu osoan banatutako 60 filial baino gehiagorekin,
MONDRAGONen gaude, eta harrezkero 23 urte igaro dira eta
esperientzia asko pilatu dugu elkarrekin.
1993aren amaieran zeudenetatik ez dira asko geratzen, eta,
halere, POGU oso gurea den zerbaiten moduan finkatu da.
ULMA PROIEKTUA sendoagoa da, hazi egin da, indartsuago
bihurtu da, eta barruan zein inguruan errekonozimendu handia
dauka.

Amaitzeko, gure kooperatiba guztien aurtengo
batzarrak amaitu berri dira. Zuzendari nagusiak zer balorazio
egiten du?
Aurtengo batzarrek gauza positibo asko izan dituzte, eta
nabarmendu nuke:
-.Lehendabizikoa, parte hartzea.
-.Beraien garapenean egon den errespetu giroa.
-.Pizgarri kolektiboaren araudiaren aldaketak izan duen babesa
itzela, nahiz eta egoera partikularrak kaskartzea eragin
dezakeen. Negozioei tratu justuagoa ematea lehenetsi da interes
pertsonalaren aurrean.
Baina gogobetetzea ez da erabatekoa izan. Uste dut Kontseilu
Errektoreek eraman dituzten proposamen guztiak zuzenak eta
egokiak izan direla, baina kasuren batean Negozioaren batzarrak
ez ditu berretsi. Erakunde demokratikoa gara, eta bozketatik
ateratzen dena onartu behar dugu, baina gustatuko zitzaidan
argudioak entzutea azaltzeko kontra bozkatzea zergatik zen onena
Kooperatibarentzat. Hau ez da hori gertatzen den lehen batzarra,
ezta lehen negozioa ere, eta etorkizunari begira kontuan hartu
behar dugu.
Azkenik, ULMA Taldeko zuzendari nagusiak zer mezu
helaraziko lieke ULMA Taldeko bazkide eta langile guztiei?
Azken urteotan Negozioak hurbilagotik ezagutzeko aukera izan
dut, beraien historia, zer egiten duten, jendea, etab., eta esan behar
dut Talde zoragarria daukagula. Negozio bakoitzak, handia zein
txikia izan, bere erakarmena dauka, eta kolektiboak erakusten duen
pasioaren eraginez harro sentitzen zara Taldeko kide izateagatik.
Indartu ditzagun gauza positiboak, eta landu dezagun gehiago
ospakizunaren eta errekonozimenduaren kultura. Horrek ez du
esan nahi funtzionatzen ez duena aldatu behar ez denik, baina egin
dezagun errespetutik, eta konbentzituta denok helburu beraren

alde ari garela lanean. Izan gaitezen ausartak, eta ez dezagun
geroko utzi orain egin dezakeguna. Konfiantza izan behar dugu
gure historian, gure balioetan, eta ULMA Taldean gauzak egiteko
dugun moduan, eta ez ditzagun beste leku batzuetan kalte handia
egin duten formulak eta kulturak kopiatu.
Beraien balioa eta Negozioarekin duten konpromisoa erakutsi
duten pertsonak ditugu. Zuzendariak, ontzia gidatzeko eta
ekaitzaren erdian lemari eusteko erantzukizunarekin, errektoreak
eta lehendakariak, erabaki konplikatu eta zailak hartu behar izan
direnean egoerak eskatzen zuen mailan egoten dakitela erakutsi
dutelarik, eta garai berezietan gaudela eta irtenbide bereziak behar
direla ulertzen jakin izan duten kolektiboak.
Nire errespeturik handiena zuekiko guztiekiko, eta eskerrik asko
egokitu zaizkidan mahaietan ULMA ordezkatzen eta defendatzen
harro sentiarazteagatik.
Etorkizuna, orain bezala, konplikatua da eta izango da, baina
markatutako ildoan gure esentziarekiko zintzo jarraitzen badugu,
elkarrekin lan eginez, gai izango gara egunetik egunera indartsuagoak
izateko.

Indartu ditzagun gauza positiboak, eta
landu dezagun gehiago ospakizunaren
eta errekonozimenduaren kultura.
Konfiantza izan behar dugu gure
historian, gure balioetan, eta ULMA
Taldean gauzak egiteko dugun
moduan.

