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Mondragón Korporazioko DANOBATGROUP enpresak jakinarazi du hiru 
kontratu sinatu dituela, 103 milioi euroko zenbatekoarekin, Espainiako 

Estatuan errekorra makina-erremintaren sektorean 

Tapiak DANOBAT operazioa goraipatu du, Euskadin 
dagoen joera aldaketaren seinale bat gehiago bezala 
“Oraindik garai konplikatuan gaude, baina etorkizuna era baizkorrean 
begiratzen has gaitezke” 
  
Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburu Arantza 
Tapiak zorionak eman dizkio DANOBATGROUP enpresari gaur goizean, Elgoibarko 
instalazioetan bisitan izan baita. Enpresak jakinarazi du hiru kontratu sinatu dituela, 
103 milioi euroko zenbatekoarekin. Kopuru hori errekorra da Espainiako Estatuan, 
makina-erremintaren sektorean. Mondragón Korporazioaren kide den kooperatiba-
talde honek gaur eman du kontratuaren berri. 
 
Arantza Tapiak nabarmendu du 2013. urte hau amaitzeko izan dezakegun albisterik 
onena dela ekonomiaren eta enpresaren alorrean: "Izan ere, nabarmen indartuko 
du bertako hornitzaileen sarea, eskarien % 66 haiek jasoko baitute. Talde honek 
egin duen herrialde-apustuari esker, atzerriko merkatuetan sartzea eta irautea lortu 
du, betiere bertako kideak kontuan izanda eta tankera honetako eragiketek 
inguruan jarduera sortzeko balio izan dezatela; hau da, enplegua sortzea, eta 
eskualdearen, lurraldearen eta Euskadi osoaren garapen ekonomikoa".  
 
Sailburuak adierazi du DANOBATGROUP taldearen lana eredugarria dela, eta kasu 
honek euskal enpresa-ehunaren zati nabarmen bat ordezkatzen duela. 

 
Tapiaren aburuz, arrakasta hori lau faktoreren konbinazioak ematen du. 
 

• Internazionalizazio-estrategia egokia, jomuga-merkatuetan kideen 
lankidetza nahikoa, eta diseinu eta teknologia ekarpenari Euskadin 
eustea. 

• Era berean, balio erantsi handiko zerbitzu eta produktu bat eskaintzen 
da, berrikuntza teknologiko handia dela eta. “hau manufaktura 
aurrerakoia da eta jarraitu behar diogun ereduari” esan du Tapiak 

• Enpresen barruan hezkuntza gaituaren aldeko apustua. 
• Hornitzaileak bertakoak izateak bermatzen du lurraldean jarduera eta 

enplegua sortuko direla. 
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Ekonomiaren eta Garapen eta Lehiakortasun Sailak positibotzat jotzen du albiste 
hau. "Zuhurrak izan behar dugu, baina joera aldaketekin ere adi egon behar dugu. 
Hainbat sektoretatik datozen eragiketek behartuko gaituzte, arduratsu izanik, gaur 
DANOBATGROUP enpresak azaldutakoaren moduko albisteak errekonozitzera eta 
partekatzera. Baita ontzigintzaren, automobilgintzaren edota aeronautikaren 
sektoreko beste batzuetatik jasotakoek ere", azaldu du Tapiak. 
 


