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Markel Olano
Euskal Mugimendu kooperatiboa mundu mailako lankidetza bidezko lanaren
erreferentzia da, eta Gipuzkoa erakusten du mundu osoan, ezagutzaren inguruko
kontzeptu aurreratuei lotuta, adimenari, lehiakortasunari, berrikuntzari eta
ikerketari lotuta, baina baita beste errealitate batzuei lotuta ere, horien artean
elkartasuna, lankidetza, auzolana, dibertsitatea eta lanaren kultura.

Gipuzkoako
Diputatu Nagusia

1965eko ekainaren 2an jaio
zen, Beasainen. Filosofian
lizentziatua da, eta bere
ibilbide politikoan zehar
hainbat kargu bete ditu
EAJren barruan. Alderdiaren
arduradun nagusia izan
da hainbat arlotan, hala
nola hezkuntzan, kulturan
edo teknologia berrietan.
Gaur egun bere bigarren
etapari egiten ari zaio
aurre Gipuzkoako Diputatu
Nagusiaren karguan.

Gure gizartea jo duen krisi
ekonomiko gogorreko urte hauen
ondoren, Markel Olanok nola
kalifikatuko
luke
Gipuzkoaren
gaur egungo egoera sozial eta
ekonomikoa?
Susperraldi progresiboko egoera
bat da, baina nazioarteko testuinguru
aldakorraren
ondorioz
enpresak
etengabeko tentsioan daude. Oro har,
denek diote eskariak eta fakturazioa
berreskuratzen ari direla, baina ere
berean marjinak estutzen ari direla.
Gainera,
hainbat
fronte
daude
zabalik
(nazioartekotzea,
I+G+B,
4.0 Industria…), eta horrek eragiten

ditu, bere produkzio sistemak, gizarte
ongizatea, baina era berean gero eta
justuagoa izango den gizarte bat eraikiz,
desberdintasun gutxiagorekin. Uste dut
gure gizartea erronka horiei heltzeko prest
dagoela. Lurralde moduan, anbiziotsuak
izan behar dugu, eta Europako eredu
aurreratuagoei erreparatu, alde batetik,
gure industria lehiakortasun maila
handiagoetara aldatzeko, eta, bestetik,
gizartearen desafioei erantzuteko,
horien artean egonik kontziliazioa eta
koerantzukizuna, gizartearen zahartzea
eta kolektiborik ahulenen laneratzea.

du unea zirraragarria izatea eta, aldi
berean, kritikoa, apustuak edo orain
egiten dira edo desindustrializazio
prozesuan erori gaitezkeelako. Eta
Diputazioak
testuinguru
horretan
duen jarrera da enpresengandik
hurbil egotea, industria lehiakorra eta
sozialki aurreratua bultzatzeko. Horrela
baino ez dugu lortuko Gipuzkoako
eredu sozio-ekonomikoa mantentzea,
non gure industriaren eta enpresen
lehiakortasunak ahalbidetuko digun
enplegua sortzea eta kalitateko gizarte
zerbitzuak mantentzea, eta horrela
desberdintasunen aurka borrokatzea,
maila guztietan.

Krisiak,
urte
hauetan
guztietan, agerian utzi ditu mehatxu
batzuk, eta baita aukera asko ere.
Gipuzkoako Diputatu Nagusiak uste
du gipuzkoar gizartea prestatuta
dagoela datozkigun erronkei behar
bezala heltzeko?
Krisi urte hauek ekarri dutenaren
ondoren, eta oraindik ere familia eta lagun
asko ondorioak sufritzen ari direlarik,
nik ikusten dut gipuzkoar gizartea
kezkatuta dagoela baina, aldi berean,
etorkizuna eraikitzeko konprometituta,
ongizate eta elkartasun kota handiagoak
lortzeko aurrera egiteko. Gipuzkoak
bere azpiegiturak modernizatu nahi

Gure lurraldearen indarretako
bat
bertako
industri
sarea
izan da; gainera, Gipuzkoakoa
gizarte ekintzailea izan da beti.
Markel Olanok uste du halakoak
izaten jarraitzen dugula? Zer da
erakundeetatik egiten ari dena
jarduera ekintzailea eta industriala
bultzatzeko?
Ezagutu ditugun ongizate mailak
mantendu nahi baditugu, industriaren
alde egiten jarraitu beharko dugu,
ekonomiaren motor gisa. Eta gaur
egungo industri sarea badugu –puntapuntakoa alderdi askotan– izan da
pertsona askok ekintzailetzan jarduten
jakin dutelako, oso gogor lan egin
dutelako proiektu baten inguruan, beste
lagun batzuekin besoz beso, eta gure
enpresak aurrera ateratzeko beharrezko
ikuspegia izan dutelako. Legealdi honen
hasieratik, Gipuzkoako Foru Aldundiak
ekonomia suspertzea jarri dio bere buruari
helburutzat, eta horretarako 2015-2019
Ekonomia Suspertzeko Plana aktibatu
du, 200 milioi eurorekin hornituta. Plan
horretako programetako bat, hain zuzen
ere, ekintzailetza sustatzera zuzenduta
dago. Puntu honetan nabarmendu
nahi dut enpresetan bertan barne-

ekintzailetza bultzatu behar dela. Hau
da, enpresek beraiek ideiak identifikatu
eta sortu behar dituzte negozio
lerro berri bat sortzeko edo dituzten
produktuetan hobekuntza berritzaileak
egiteko. ULMA, hain zuzen ere, oso
adibide ona da ildo horretan, barneekintzailetzaren garrantzia erakusten
baitigu, dibertsifikatzeko eta negozio
lerro berriak sortzeko aukerak ematen
dituelako.
Gipuzkoan dagoen ingurune
kooperatiboak tradizio industrial
handia du atzean. Markel Olanoren
iritziz, mundu kooperatiboak eragina
izan du Gipuzkoaren garapen
sozialean eta ekonomikoan?
Ez da gehiegikeria esatea Gipuzkoa
ez litzatekeela lurralde bera izango
mundu kooperatiboa gabe. Gure
gizartea, gure enpresak, desberdinak
lirateke, eta horregatik uste dut mundu
kooperatiboak erabateko ekarpena
egin diola Gipuzkoaren garapenari.
MONDRAGON da gure lurraldeak
dituen aktiborik aipagarrienetakoa,
eta Gipuzkoako gizartearen balioak
ondoen erakusten dituenetakoa, gure
lan egiteko eta izateko era. Euskal
Mugimendu kooperatiboa mundu
mailako lankidetza bidezko lanaren
erreferentzia da, eta Gipuzkoa erakusten
du mundu osoan, ezagutzaren inguruko
kontzeptu aurreratuei lotuta, adimenari,
lehiakortasunari, berrikuntzari eta
ikerketari lotuta, baina baita beste
errealitate batzuei lotuta ere, horien
artean elkartasuna, lankidetza, auzolana,
dibertsitatea eta lanaren kultura.
Amaitzeko, duela gutxi ULMA
Taldea bisitatu duzu, Gipuzkoako
Diputatu Nagusia zaren heinean.
Zer esan diezagukezu ULMAz?

Mezurik bai bertako bazkide eta
langileentzat?
ULMAk eta, oro har, MONDRAGON
osoak lurraldearekin eta gizartea osatzen
duten lagunekin duen konpromisoa
nabarmendu eta aitortu nahi nuke.
Konpromiso horren ondorioz, ULMAk
600 pertsona gehiago kontratatu ditu
azken urteotan, krisi garaian. Aitortza
hori azpimarratu nahi nuke, eta, hortik
aurrera, zorionak eman proiektua
osatzen duten pertsona guztiei. ULMAk
erakusten digu berrikuntzaren eta
lehiakortasunaren aldeko apustu sendoa
eta etengabea eginez, enpresen aukerak
handitu egiten direla. ULMAk bide
horren baliagarritasuna erakusten digu,
lurralde moduan aurre egin beharreko
etorkizuneko erronketarako ere.

ULMAk erakusten
digu berrikuntzaren
eta lehiakortasunaren
aldeko apustu sendoa
eta etengabea eginez,
enpresen aukerak
handitu egiten direla.

