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Xabier
de Irala
Xabier de Irala Estevez (New York, 1946) kudeatzaile zaildua da. Iberiako buru eta BBK Bilbao
Bizkaia Kutxako presidente izana da, eta bi karguek dimentsio publikoa eman diote beraren lanari. Horiekin batera, ordea, hainbat enpresa eta konpainia zuzendu ditu, edo parte hartu du haien
zuzendaritzetan. Esaterako, ABBko (Madril) lehendakariorde exekutiboa eta kontseilari delegatua
izan zen, General Electric-eko finantza lehendakariordea Parisen, General Electric International Operations-eko Finantza Programen zuzendaria Londresen, Portugalgo General Electric-eko kontseilari delegatua Lisboan, CONELEC-eko (Bilbo) administratzaile eta Espainiako General Eléctricako
kontseilari delegatua eta finantza-zuzendaria, IATA Nazioarteko Aire-Garraio Elkarteko lehendakaria, FITUR Madrilgo Turismoaren Nazioarteko Azokako lehendakaria, Hego Euskal Herriko Aurrezki
Kutxen Federazioko lehendakaria… Bestalde, parte hartu duen organoetan dira, adibidez, Merkataritza Ganbera Hispano-Filipinarreko Lehendakaritza, Guggenheim Bilbao Museoko Batzorde Exekutiboa, Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioaren Patronatua, Norbolsako Lehendakaritza, eta
Italtel Holding Milan, Grupo Barceló eta Euskalteleko Administrazio Kontseiluak.
Aipu eta sona handia eman dioten izendapen horiez gain, ordea, hainbat toles dituen pertsona
da Xabier de Irala…
Jose Antonio Agirreren Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzako idazkari nagusi izan zen Anton de
Iralaren semea da. Dudarik gabe, aitaren lan, konpromiso politiko eta erbestealdiak markatu zituen, neurri handian, Xabierren haurtzaro-gaztaroak. Gure solaskideak hiru urte zituela, 1949an,
utzi zuen Irala Estevez familiak New York, eta Donibane Lohizunera etorri. Hemen egin zuen batxilergoa Xabierrek, eta orduantxe ezagutu geroan emazte izango zuena, Martine Haran Ithurralde.
Indianoak zituen Martinek gurasoak, Txilekoak. Aita Concepcion-en (Txile) sortua, Ainhoako auzapez izan zen hainbat agintalditan. “Hain zuzen, elizatik irteeran hil zen, igande batez, herriari
hitzaldi egiten ari zitzaiola. Bihotzekoak eman zion”, esan digu gure solaskideak.
1960an, aitaren lanak familia Manilara (Filipinak) eraman zuelarik, batxilergoa amaitu eta Pazifikorantz abiatu zen Xabier de Irala. Industri Ingeniaritza ikasketak egin zituen Manilako La Salle
unibertsitatean. 1967an, geroan Arrasateko kooperatibekin lotura egingo zuen Elizalde Taldean
hasi zen lanean Manilan bertan, eta, aldi berean, Enpresen Administrazioa Masterra ere egin zuen.
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Lantegiaren mandatuz, urtebetez Espainian lan egin zuen, Manilara itzuli, eta atzera Euskal Herrira etorri, ezkondu eta lan egiteko asmotan. 1970ean esposatu zen, Ainhoan (Lapurdi).
Garaiko krisi gorriak harrapatu zuen, lanik ezin inguraturik. Kanadara lanera joateko bisatua
eskuan zuela, General Electric konpainiaren deia jaso zuen, bi hilabetez itzultzaile jarduteko.
1981ean, konpainiako finantza zuzendaria zen. Hainbat urtean General Electric-en lan egin zuen,
eta Frantziako adarraren finantza lehendakariordea izatera iritsi 1988an.
1990etik 1996ra ABB Asea Brown Boveri España konpainiako lehendakari exekutiboa zelarik,
Iberia hegazkin konpainia zuzentzeko eskaintza egin zion Espainiako gobernuak, PP Alderdi Popularra agintean zegoenean, eta Jose Maria Aznar presidente. Hegazkin konpainia publikoaren
ekonomi egoera saneatu zuen, eta haren pribatizazioa gauzatu.
2003tik 2009ra, BBK Bilbao Bizkaia Kutxako presidente izan zen. Ezin izan zuen euskal kutxen fusioa burutu, alderdi politikoen arteko desadostasunak medio. Kargua utzi baino bi urte lehenago
hil zitzaion Martine emaztea, gaixorik, eta buru isuria izan zuen Xabier de Iralak berak, meningioma bat zuelarik.
Iker, Eneko eta Mikel ditu semeak, aitaren “diaspora dimentsioari leial”: Marokon du Eneko,
Indra konpainiarentzat lanean, teknologia sistemetan lanean, Afrika osorako proiektuan. Mikel
Hego-Afrikan du, eguzki panelak egiten dituen Fotowatio enpresarentzako merkatu esploraziozundaketan.
Iker beste inor ez da Bilbon geratu, Euskaltel-en.
Iralatarren globo zaletasunak ez du etenik, Xabierrek bost loba baititu munduan barreiaturik sortuak: Xabi eta Unai Txilen jaioak dira; Pello eta Yago, Madrilen; Iban, Baionan. Bost loba, bostak
mutil!
Frantziako Ohorezko Legioaren Ofiziala da, eta Euskaldun Unibertsala. “Euskaldun Unibertsala
izendatu nindutenean, etxean maite nindutela sentitu nuen. Ohorezko Legioa jasotzeak pozkarioz
bete ninduen, Frantziak eman baitzidan saria, hau da, gure aitari harrera egin zion herrialdeak,
Espainian edota Alemanian heriotza zigorrera kondenatuta zegoenean”.
Hizketan mantso bezain argi mintzatu zaigu, egunetik egunera egoera aldatzen ari zaigunean, gai
berriak etengabe sortzen ari zaizkigunean…
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Xabier de Irala

“Aurreko krisi haietatik irten ginen eta
honetatik ere irtengo gara”
Krisiaren hotsa da bazterretan aspaldi. Beste
konturik ez. Alabaina, orain baino lehen ere izan
dira krisiak, geure larruan bizi izan ditugu…

1970ean, ezkondu nintzenean, petrolioaren krisiaren atarian geunden. Bi karrera nituen eginak,
lau hizkuntza nekizkien, eta, hala ere, niretzako
lanik ez zen. Emaztea doktorego tesia bukatzen
ari zen Bordeleko Unibertsitatean –Medikuntza
ikasi zuen–, eta Kanadara joateko erabakia hartu
genuen. Garai hartan, Kanadako gobernua unibertsitateko lizentziadun gazteak batzen ari zen,
frantsesez hitz egiten zutenak. Ez zen txori-kaka:
bidaia finantzatzen zizuten, lan ziurra agintzen Kanadan… Eta harako eskaria egin genuen, hemen
ez baitzegoen lana inguratzeko erarik. Bisatua jaso
genuen –Kanadara joateko, esan nahi dut; urtebeteko balioa zuen–, eta, baiezko harekin batera,
General Electric konpainiaren deia! Arestian esan
dudanez, emaztea tesia bukatzen ari zen, bi hilabete behar zituen, eta, aldi berean, bi hilabeteko
itzultzaile lana eskaini zidaten General Electricen.
Biribila zen jokaldia, nola emaztearentzat, halaxe
niretzat. Baina ez ginen inoiz joan.
Oraingo krisi hau, dena den, luze dator…

Luzeena ei da, bai… Begira, itzultzaile sartu
nintzen General Electric-en. Zenbat aldiz, kexu
dira gazteak! Gure semeak behin esan zidana:

“Unibertsitate titulua sakelan eta, aldiz, fotokopiak ateratzen jarri naute Deloitte konpainian!”
[Zerbitzu profesionalak eskaintzen dituen Espainiako firma handiena da Deloitte]. Nire eran
tzuna izan zen: “Bide onetik zoaz! Ikas ezazu!”.
Itzultzaile sartu nintzen General Electric-en, eta
hamabi urte geroago kontseilari delegatua nin
tzen. Astiro-astiro egiten da bidea.
Solasaldi hau hitzartzeko lanetan ari ginela, uzkur
zinen, ez zara zalea…

Nik dakidala, erretiratu ondotik ez dut elkarrizketarik eman. Plazara irteten zarenean, bada,
irten egiten zara. Eta nik ez dut inongo prozesuetan interferitu nahi… Egia esan, behin ere ez naiz
izan elkarrizketak egitekoa. Ez dakit… Elkarriz
ketak urduritu egiten nau.
Urduria zarelako, zeurez?

Batzuek baietz esango dizute, beste batzuek
ezetz.
Zer diozu zuk zeuk?

Baietz.
Urduritasuna, kasu honetan, herabea da?

Are gehiago da barnea erakusteko herabea, urduritasuna baino, bai. Nire iritziz.
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Elkarrizketa eguna zehaztu genuen eta liburu
bat eta elkarrizketa bat jarri zenizkidan eskura.
Lidergoari buruzko liburua, lehenik: Retratos
de liderazgo. Claves de éxito de 25 líderes espa
ñoles (McGraw Hill, 2005), non zure ibilaldi
profesionalaren gorabeherak diren irakurgai, eta
Hermes aldizkariak 2009ko uztailean egindako
elkarrizketa. Bestalde, hor dira Interneteko aipu eta
erreferentziak ere. Zutaz ari eta ekonomi gestioa da
betiere gai nagusi, kudeaketa.

Horrexek zuzendu du nire bizia, zalantza izpirik gabe. Horretaz galdetu izan didatenean, bokazio kontua ote zen galdetu izan didate, eta nik,
orduan, esaten dut Ingeniaritza ikasketak egin
nituela zientziak gustatzen zitzaizkidalako. Matematikak, Fisika… horietan bikain moldatzen
nintzen. Literatura, Filosofia eta gainerakoak, berriz, ez zitzaizkidan gustuko, edo ez zitzaizkidan
erraz. Donibane Lohizunen bizi ginelarik gure
familiak Filipinetara joan behar izan zuenean, ni
Iparraldean geratu nintzen, batxilergoa bukatzen.
Bi urte geratzen zitzaizkidan. Matematika eta
Fisikan espezializatu nintzen. Manilara iristean,
berriz, aitak esan zidan: “Bi unibertsitate indar
tsu dituk hemen. Bata, jesuitena, batik bat letrak
lantzen dituena, eta bestea La Sallekoa, bereziki
zientziak dituena helburu”. La Sallera jo nuen,
zientzietarako jaiera nuelako. Ondoren, Enpresen Administrazioa Masterra egin nuenean ere,
ez zen bokazio konturik. Elizalde Taldean hasi
nintzen lanean, latorria lantzeko lantegia zuen.
40 graduko tenperatura, eta hezetasuna sekulakoa… Ikaragarria zen. 67 kilo nituela bukatu
nituen ikasketak eta oraingo garaiera –edo apur
bat gehiago orduan, orain murrizten hasita bainago ni ere–, eta goiko solairuko bulegoei begira
tzen nien, aire girotua baitzuten! “Zer ari haiz hi
hemen, ordea!”, esaten nion neure buruari, “Zer
egin behar diat horra iristeko?”, eta Enpresen Administrazioa Masterra egin nuen. Hantxe sartu
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nintzen! Hortaz, bokazioa… Ez dakit, bada, nik!
Kar, kar, kar…

“Ekonomi gestioak
zuzendu du nire bizia,
zalantza izpirik gabe”
Gaur egun, ez Enpresen Administrazioa Masterra,
ez lau hizkuntza, ez ezer. Lanik ezin inguraturik
dabiltza gazteak. Gazte ez direnak, berriz, lana
galtzen…

Ez da erraza, ez. Niri, hala ere, hizkuntzak jakiteak lagundu zidan. Tira, Ingeniaritza ikasketak
nituen, Administrazio Masterra egin nuen gero,
eta biek elkar osatu zutela uste dut. Bestalde, hiz
kuntzak nekizkien… Gaur egun garrantzi handia
dute hizkuntzek, esan beharrik ere ez dago, baina are eta inportantzia handiagoa zuten orduan.
Hemezortzi urte izan eta hiru eta lau hizkuntza
hitz egiten zuen askorik ez zen. Ez zen ohikoa,
nahi baduzu. Hemen, Euskal Herrian, jendeak
ez zekien atzerriko hizkuntzarik, ez zuen kanpora
joateko ohiturarik ere. Ni, berriz, munduan barrena ibilia nintzen, gure familiaren erbesteratzea
tarteko.
Familiaren erbesteratzea. Anton de Iralarena,
bistan da. Agirreren Jaurlaritza garaian Lehen
dakaritzako idazkari nagusia izan baitzen zuen
aita…

Jakina. Aitak eragin zuen gure ibili hura, zalantzarik gabe… 1949an utzi zuen politika, New
Yorkeko ordezkaritza utzi zuenean, hain zuzen.
[Jesus] Galindez zenak hartu zuen haren lekua.
Politika utziz gero, Euskadiri buruzko azterketak
ondu zituen eta, oroz gain, Mao ikertu zuen. Hor

BBK
“Xabier de Iralak ilusio handiz hartu zuen BBK-ko
Lehendakaritza. Euskal Herrira itzuli nahi zuen. Aurrezki
kutxek, legearen aginduz, gizarte ekintzara zuzendu behar
dute beren etekinen % 30. Iralarentzat, egitasmo berriak
esan nahi zuen, nolabait, sustraiak berreskuratzea eta euskal
gizartearentzako balio sozial eta ekonomikoa lortzen laguntzea.
BBKn lanean hasi zenean, erakundea ezagutzeari lotu zitzaion
lehen hilabeteetan. Ondoren, kutxarentzako zuzendariplana diseinatzea abiarazi zuen. Iberian egin zuen moduan,
zuzendaritzako kide gehienak sartu zituen egitekoan. 2004ko
martxoan, ezarriak zituzten guztiontzako helburu zehatzak.
Handik atzera, adostutako estrategia xede hartu eta
erakundea hartarako egokitzen hasi zen”.
(Xabier de Iralari buruz Retratos de liderazgo liburuan)

dago Bat bitan banatzen da, esaterako. Hori baino
lan zailagorik, gutxi. Ez dut uste askok irakurri
eta ulertu duenik lan hori. Izatekotan, ETAkoek
irakurri dute. Baionan bada bigarren eskuko liburuak saltzen dituen denda bat, non gure aitaren liburu horren ale bat aurkitu bainuen. Erabilita zegoen, eta azpimarratuta. Deigarria egin
zitzaidan. Eskuliburua izana zuen baten batek…
Aitaren hitzetan Bat bitan… hori zelako Mao
Tse-Tungen azkon zorrotza, horregatik ez zuten
ulertu ez batzuek ez besteek. Aitaren lanetatik berreskuratu nahi dudan beste kontzeptu oinarrizko
bat burujabetza da. Nor bere buruaren jabe izatea
baita lortu beharreko helburua.

Elkartasunak balioa izateari utzi diola esan nahi
duzu, ez dela praktikatzen?

Beharbada, bai. Askotan entzuten da, gaur
egun, halako morroia halako alderdi politikoan
sartu dela, zer suma, zer etekin aterako, delako
alderdiaren alde zer egingo duen pentsatu ordez.

Behin edo behin zuen aitaren memoria defenditu
behar izan duzu hedabideetan…

Bai, hori ere bai…
Aitaren erbestealdia tarteko, jaio zinen New
Yorken…

Horixe, jaio. New Yorkeko aparteko oroitzapenik
ez dut. Bizipenik ez. Hiru urte nituen handik irten
eta Iparraldera heldu ginenean. New York, esaterako, gure ibili globalizatuaren hastapena izan zen,
hemendik hara eta handik hona beti. Inoiz ez dugu
izan mugitzeko alfergurarik. Horixe ez. Gurasoek
nahitaez ibili behar izan zuten batetik bestera. Nik,
lanak horretaratuta, eta globalizazioaren beharretara
makurtzeagatik. Gure arrazoia ez zen izan gure gurasoena. Erbestealdi politikoa. Begira, erbestealdiak
gauza asko kenduko zizkigun, baina baita eman
ere. Eta, oraintxe, erbesteratuen arteko elkartasuna
aipatuko nuke. Orain askotan aipatzen da elkartasuna. Garai hartan, goian zerua eta behean lurra bizi
ginen erbesteratuok, bata besteari etengabe lagun
tzen, etorri berriari lagun egiten… Balio horiek
asko aldatuak dira gaur egun. Iruditzen zait.
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Erbestea bizi izan dugunok bestelako ikuspegia
dugu. Elkartasun handiko garaia bizi izan genuen.
Ez genuen gure artean banatzeko gauza handirik,
baina, asko izan ala gutxi, berdin banatzen genuen, hurkoari laguntzea sartu ziguten buruan.

Euskara
“Euskara izan zen nire lehen hizkuntza.
Aitak erakutsi zidan, amak ez baitzekien.
Alabaina, munduan batera eta bestera
ibili eta ahaztu egin zitzaidan euskara.
BBKra itzuli nintzenean, Iparraldean
bizi nintzelarik, euskarazko eskolak
jasotzen nituen goizeko 7:30ean. Irakasle
bat etortzen zitzaidan. Buru ariketa
eraginkorra gertatu zitzaidan, baina ez
dut praktikatzeko aukera handirik izan.
Ainhoan bizi naiz, eta hobeto ulertzen dut
euskara batua bizkaiera baino. Lapurdiko
euskara ulertzeko zailtasunik ez dut,
eguneroko kontuak direnean, behintzat.
Besterik da jendea gai metafisikoetan
barneratzen denean”.
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Aita, Anton de Irala, irudi aski ezaguna da –hein
batean, bederen– interesa duenarentzat. Gizon
publikoa, nahi baduzu. Zer diozu amari buruz?

Begoña Estevez Aretxabaleta Portuko Markesaren kalean jaio zen, Bilbon, eta, BBKn ari nin
tzelarik, nire bulegoko horma gure amaren etxeko
horma zen bestaldean. Aita, berriz, San Frantzisko kalean jaio zen, 18. zenbakian. Amaren lana
askoz ere diskretuagoa izan zen, laguntza ematea
zegokion, hala aitari nola familia osoari. Ez zuen
askorik esaten, aitaren itzalean beti. Hala ere, gaur
egun, delako lelo hori, “Gizon handi baten atzean
beti da emakume handi bat”, topikoa da, eta uste
dut ez duela balio. Gaur egun, bizitzako alderdi
guztietan irabazten digute emakumeek. Ez naiz
txantxetan ari. Esan dudanaz konbentzituta nago.
Gerrako haurtzat duzu zure burua?

Ez dakit, bada, zer esan nahi duen “gerrako
haurra” izateak. Erbestealdiko haurra, bai.
Jose Antonio Agirreren seme-alabak, Frantzisko
Javier Landabururenak, Juan Astigarribiarenak,
Anton de Iralarenak… Erbestealdia bizi izan zuten
gurasoek, eta haien seme-alabek, zuek…

Horixe, bada, diaspora. Dena dela, euskalduna
beti izan da zentrifugoa, ezta? Emigratu beharra.
Garai batean, ekonomi egoerak behartu zituen
horretara. Eta gaur egun, mundua globalizatua
denean, prestakuntza egokia duenarentzat ez dago
mugarik. Emigratzeak, gaur egun, ez du orduko
konnotazio politiko edo ekonomikorik. Gogoan
dut, emaztea Bordelen Medikuntza ikasten ari
zela, tren bereziak zirela…

Tren bereziak?

Bai, Espainiako emigranteak zeramatzaten,
Frantziako mahastietara lanera, sasoia zenean.
Tren horiexek hartzen genituen guk Bordelera
joateko, ikastera. Eta hura emigrantearen emana! Beltzez jantziak denak, emakumeak bereziki.
Zumitzezko otarrak zituzten, bertan jatekoak, eta
haien algarak! Bihotz ukitua egin zidan, emigrazio zaila zen, konplikatua, latza. Egoera politikoa
bera ere latza zen orduan, frankismoa.

“Jende ikasiak
emigratzen duenean,
problema bat uzten du
atzean: herrialdeak
know-howa galtzen du”

Itzulera baten historia
“Espainiako Gerra Zibilaren ondorio naiz.
New Yorken jaio nintzen, Iparraldean hazi
ninduten, bertan joan nintzen eskolara,
eta Filipinetan egin nituen unibertsitate
ikasketak. Lanak hartaratuta, munduan
han eta hemen bizi izan naiz, dela
General Electric-ekin, dela ABBrekin, dela
Iberiarekin… Azkenean, BBKrentzat lanean
hasi nintzenean itzuli nintzen etxera,
Euskadira”.
(Xabier de Iralak Hermes aldizkarian esana)

Eta, orain, XXI. mendearen hasiera honetan,
atzerrira hasi da jende ikasia, askotariko lanak
egitera…

“Askotariko lanak”, diozu. Bada, prestakuntza
gorabehera, hamburgesategi batean lan egitea,
edo fotokopiak ateratzen, funtsezkoa da. Jende
ikasiak emigratzen duenean, problema bat uzten du, hau da, herrialdeak know-howa galtzen
du, gauzak behar den bezala egiten duen jendea
galtzen du. Eta horrek kalte handia egin lezake
epe motz eta ertainean. Odolustea da. Hala ere,
zerbitzari joatea gauza inportantea da. Behetik
hasi behar da. Zerbitzariaren lanbideari errespetu
guztiarekin ari naiz. Dena dela, ez dakit gaztea horretaz jabetzen den, baina behetik hasi
behar da. Lehengo batean kontatu

zidatena: deialdi bat, gazteak nahi zituzten lanerako. Egin dute lehenengo aukera, eta hasi dira
telefonoz, aurrez aurreko elkarrizketara etorriko
ote diren. “Noiz?”, gazteak, telefonoaren bestaldetik. “Gaur arratsaldean”, langilea behar zutenek. “Gaur arratsaldean? Euria ari du, ordea!”.
Niri gertatu izan balitzait, ez nuke elkarrizketaren
beharrik izango hura hartu edo ez erabakitzeko.
Zenbait gaztek aurreko espaloian nahi du lana.
Hezkuntza kontua ere izango da hori. Ez dakit ez
ote ditugun gure seme-alabak neurriz gain babestu. Dena eman nahi izan diegu, eta gauzek beren
balioa dutela ez dute ikasi. Baliteke.
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Iritsi, eutsi, utzi
“Enpresa munduan, hamar urtean egin
ez duzuna ez duzu inoiz egingo. Zaila
da, behintzat. Freskotasuna galtzen da,
ideiak agortzen, eta sinesgarritasuna
bera galtzeko arriskua dator. BBK-ko
azken garaian ez nengoen sasoi betean,
karguak eskatzen zuen baldintza fisiko
eta mentalik ez. Urte erabakigarriak
zetozen… Oso zaila da gora iristea,
zailagoa goian eustea, eta kasik
ezinezkoa, kargua uztea, alde egiten
jakitea”.
(Xabier de Iralak Hermes aldizkarian esana)

Liderraren esana da…

…
Titulu horixe eman dizute behin eta berriz eta
askotan: Xabier de Irala, “lider”.

Bai, titulua eman didate… Askotan egin izan
didaten galdera: “Liderra jaio egiten da, ala bidean egiten?”. Eta ez dut Jack Welsh-en [General Electric-eko lehendakari exekutiboa 1970 inguruan] erantzuna baino hoberik. Liderrak lau
balio izan behar ditu: adimena, gaitasun energetikoa, eskarmentua eta jakintza. Lehen biak jaiotzatikoak dira: badituzu, edo ez dituzu. Ondoko
biak denboraren poderioz eskuratzen dituzu, bi-
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zitza profesionalean barna aitzinatu ahala. Per
tsonak, zeinahi dela ere, gutxieneko batzuk behar
ditu, baina, ondoren, denborak egingo du lider.
Halako Nobel sari bati ere galdetu izan zion kazetariren batek, lider izateko zer behar den, alegia,
eta berak: “Lan egin behar da”. Eta kazetariak:
“Lan egin? Adimen pixka bat ere ez da beharko?”.
Eta Nobel sariak: “Bai, horrek ere laguntzen du,
baina inportanteena lan egitea da”.
Eta lanean eredugarri izatea?

Dudarik gabe. Horretan, nire kasuan, gurasoak
funtsezkoak izan dira. Amari buruz galdetu didazu arestian, eta benetan, gurean eredugarri izan
ditugu aita-amak. Nola egin zuten lan, nola egin
zieten aurre egoerarik zailenei ere, nola erreakzionatu zuten… Egoerari aurre egiten erakutsi ziguten, ez ihes egiten.
Zuzendari karguak izan dituzularik, zuzendaritza
ekipoak lan egin dezan saiatu zara, ekipoari
–eta ekipoa osatzen duten pertsonei–, konfiantza
ematen…

Inportanteena pertsonak dira, pertsonak dira
baliabiderik garrantzizkoena, dela enpresan, dela
bestelako arloan. Eta, are eta inportanteago, onenak izatea inguruan. Horixe da askok, exekutibo
askok ere, egiten duten okerra. Batzuek, beldurrez
bizi direlako. Beste batzuek, beren buruetan ziurtasunik ez dutelako. Zer egiten dute orduan? Erdipurdiko jendez inguratzen dira. Eta erdipurdiko
jendearekin ez dago inora joaterik. Izan liteke erdipurdikoa, adibidez, prestakuntzarik ez duelako. Ez
diot hitzaren esanahi peioratiboan. Onenak behar
dituzu inguruan. Iberiara heldu nintzelarik, zera
esan zuten lehena: “Irala honek ez zekik-eta ezer
hegazkinen gainean!”. Pilotuek erabili zuten kritika, alegia. Zioten: “MBA [Master of Business Administration, Enpresen Administrazioa Masterra]

Iberia
“Behin baino gehiagotan galdetu didate Iberia zulotik ateratzeko prozesuan egin izan
nuen lanaren inguruan. Izan ere, enpresa handiek arrakasta dutenean, uste izaten da
maila goreneko exekutiboek aparteko lana egin dutela, haiena dela merezimendua.
Egia da lidergo sendorik gabe neke dela krisiak gainditzea. Baina, benetan diot, niri
dagokidan lidergoaren alderdirik nagusiena ez zen izan erakundeko pertsonek gugan
konfiantza izan zezaten lortzea, beren buruan sinets zezaten lortzea baizik; arrakasta
izan zezaketela, beren helburua lor zezaketela beren buruei sinestaraztea. Horixe
izan zen nire ahalegina, eta nire lorpenik behinena: profesional talde batek –kiebra
teknikoa jota zegoen konpainia batean lanean ari zen jende multzoa–, burua jasotzea
eta etorkizuna konkistatzeko prest egotea. Beren buruan sinetsi zuten, eta konpainia
etengabe eraldatzeko lanari lotu zitzaizkion”.
(Xabier de Iralak Hermes aldizkarian esana)
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asko bai, baina hegazkinez, zero!”. Eta, behin, bilera batean, erantzun egin nien: “Hegazkinen gainean ez dakit ezer, eta kutsa ez nazazuen saiatuko
naiz. Burua fresko izan nahi dut!”. Inportanteena,
hortaz, inguruan jende gaitua izatea duzu, ekipoa,
elkar osatzeko eran, norberak erabaki behar duen
gaien inguruan jakingo duen jendea… Eta bai Iberian, eta bai BBKn, funtsezkoa izan dut hori. Niri,
berriz, haietara heldu eta esaten zidaten: “Lepoak
mozten hasi behar duk ezker-eskuin!”.
“Lepoak moztu”…

Bai, halaxe esan zidaten. Eta nik, neure artean:
“BBKn lepoak mozten hasi behar diat? Enpresa
liderra duk Bizkaian, lider errentagarritasunean…
Benetan, lepoak mozten hasi behar diat nik?”.
Mezu hura erabat okerra zen. “Lehenengo, non
naizen jakin behar diat, non den gizartea, zein
den ekipoa… eta hortik aurrera ikusiko diagu!”.
Horixe esan nion neure buruari. Badiotsut, nik,
beti, onenak nahi izan ditut nire inguruan. Ekipo
ona duzularik, helburuak lortuko dituzu. Helburuak ez ditu norberak bakarrik lortzen. Horretarako dago ekipoa. Liderrak bidea erakutsiko
du, gehienez. Ekipoak egingo du lana. Hor badira, esaterako, zuzendaritza-planak. Gauza ezaguna da. Iberian nahiz BBKn egin nituen. Hiru
urtera begirako planak, ez luzeago. Gaur egun,
zazpi urtera begirako planak egiten ari dira ba
tzuk. Zorakeria galanta iruditzen zait, mundua
egunetik egunera aldatzen ari dela, ziurgabetasuna nagusi den honetan. Bada, BBKn, behin
ere ez zuten plan estrategiko bat egina. Inoiz ez.
Eta, aldiz, enpresa errentagarria zen guztiz, emai
tza ezin hobeak zituen. Emaitza ezin hobe haiek,
ordea, bazituzten zenbait eragozpen ere, eta zuzendaritza-planak eginik, eragozpen horiek identifikatu eta konpondu genituen, helburu batzuk
zehaztu, eta erraz bete. Esan nahi dut, egin behar
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ziren lanetan azken-azkena izan zen lepoak moztea. Oso jende ona genuen. Zuzendari batek duen
eginkizunik zailena da duen onena emango duen
lekuan jartzea langilea. Denok gara onak zenbait
arlotan, eta txarrak, berriz, beste batzuetan. Errazena da itsu-itsuan lepoak moztea. Baina ez da
konponbidea. “Beharbada ez du ondo lan egin,
baina baliteke horren ardura zuk zeuk, zuzendari
zaren horrek izatea, langilea toki egokienean jarri ez duzulako lanean”. Bestalde, motibazioa ere
hor da. Jendea, dagokion lekuan jarri behar da.
Gainera, zer egin behar duen garbi jakin behar
du. Helburua bete dezan, baliabideak izan behar
ditu… Askotan, langileak ez duelarik bere onena
ematen, liderrak, edo zuzendariak, gara errudun.
Zuzendariak ez du dena egiten jakin behar, baina
horretarako ditu laguntzak, horretarako du ekipoa. Alegia, behar duen laguntza eskatu behar du,
bilatu behar du, berak ez duen jakituria, edo eskas
dituen gaitasunak, izango duen jendea, honetan
eta hartan lagun diezaion. Gai juridiko bihurriak
tartean direnean, adibidez, arloko espezialistaren
baten laguntza behar izatea da ohikoena.

“Nik, beti, onenak nahi
izan ditut nire inguruan.
Ekipo ona duzularik,
helburuak lortuko
dituzu”
“Lepo mozteak” gorabehera, behin baino gehia
gotan langile kaleratze handiak egin dituzte zure
ardurapeko enpresek. General Electric, Iberia…

Lehiakorra izatea dagokigu mundu honetan,
kosteak kontrolatzea. Hegazkinen kasuan esan zidatena: “Zuk ez duzu batere eskarmenturik hegaz
kintzan”. Eta ez nekien, lehen ere esan dudanez,

Itxiera patronala Iberian
“Denbora generaman pilotuekin ika-mikan. Indarrez egiten ziguten kontra, baita beraiei ez
zegozkien gaietan ere. Zenbait hegaldi egiteko, esaterako, hegazkinak alokatu genituenean,
kontra mintzatu ziren. Garbi esan genien beraien lana pilotatzea zela, gestioa gure ardura
zela… Gatazka lehertzen bazen, itxiera patronala baliatuko genuela esan nuen 1998an,
baina 2001 arte ez nuen gauzatu. Hasieran, ea zoratuta nengoen esan zidaten. Laster, itxiera
posible zela konturatu ziren. 2001ean, pilotuek % 30eko igoera eskatu
zuten. Nik, ezetz. Pilotuen sindikatuak
nire kontrako kanpainari ekin zion, ni
botatzeko asmotan, eta Operazio
zuzendaritzako kideak beren
dimisioa ematen hasi ziren, eskutitz
bidez, banaka-banaka. Hainbat
eskutitz jaso genituenean, itxiera
patronala baliatu genuen. Itxierak
gobernuaren laudoa behartzen
zuen. Baina, egiatan, itxiera ez zen
izan Ministerioaren eta Iberiaren
estrategia komunaren ondorio
besterik. Konpainia itxi genuenean,
gauerdiarekin, pilotuen eskutitzak
jasotzen hasi ginen, dimisioa
baliogabetzen. Izutu egin ziren,
nonbait. Goizeko zazpietan, konpainia
irekita zegoen berriz, ez zegoen
dimisiorik. Zazpi hegaldiri baino ez zion
eragin itxierak. Egunero, hargatik edo
honegatik, hamabost bat hegaldi utzi
ohi ziren bertan behera”.
(Xabier de Iralak Hermes
aldizkarian esana)
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baina, azken finean, kontuak beti modu berean
egiten dira: diru sarrerak handitu, irteerak urritu.
Bost ardura dio zein den produktua… Egin didazun galderari helduz, nik esango nuke gizarte honek konpondu gabeko arazo bat duela oraindik,
gainditu gabeko irakasgaia: erreleboa. Kontu honetan tartean sartzen ditut sindikatuak. Esaterako,
gaur egun bolo-bolo dabilen gai bat, aurrejubilazioak. Absurdoa iruditzen zait. Adinean aurrera
doan pertsona, aurrejubilatzera zuzentzen dute,
noiz eta jakituria, know-howa eta eskarmentua
dituenean! Orduan, etxera! Absurdoa da, gazte
bati lekua utziko dion aitzakian. Ez dira gauza
kontrajarriak: adinekoaren ezagutza baliatu behar
da, eta, aldi berean, gazteari lekua egin. Orain arte
ez dugu asmatu. Konpondu gabeko arazoa. Espekulazio artean galduta gabiltza.
Kaleratzeak eta murrizketak ohi datozenean, erne
dira langile, sindikatu eta eragileak…

Langile murrizketak egitea beti da erabaki konplexua, gogorra, eta niri erabaki horiek min egin
izan didate beti. Hala ere, gisako erabakiak hartu
behar izan ditudanean horretara behartuta egon
naiz, horixe zen nire egitekoa, aurrera egin beharra
zen… baina penak golkoan izan ditut. Ez da erraza… Behin, gogoratzen naiz AEBetara joan behar
izan nuela, General Electric-eko lanen bat tarteko.
Emazteari idatzi nion, esanez ahaztu egin zitzaidala bera jakinaren gainean jartzea, baina lanean gatazkan ginela, eta bazitekeela telefono-dei desatseginak jasotzea. Gure zenbakia telefono-aurkitegian
agertzen zen garaia! Emazteak idatzi zidan esanez
ordu arte ez zidala ezer esan, baina denbora zela
deiak jasotzen ari zenetik… Kar, kar, kar…
Langile murrizketak egitea, enpresaren itxiera
erabakitzea… Egoera mingarriak, eramanezinak
ere bai. Alargun baten kasua irakurri dut…
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Langileari dagozkion gorabeherak dira beti gai
tzenak… General Electric-en ari nintzen konpainiak ordainketak eten zituenean. Ordainketak
eten, eta emakume bat etorri zitzaidan. Alargundu berria zen, zenbait seme-alaba zituen, eta
egoera latzean zen. Hantxe etorri zitzaidan… Horrelakoak egokitzen zaizkizunean, ez duzu beste
aldera begiratzerik, aurre egin beharra izaten da.
Eta, kasu hartan, aurre egin genion. Arazoa itxura
antzean konpondu genuela esango nuke, emakume hari laguntzen asmatu genuela…

“Ontzat ematen dut
‘Stop kaleratzeak’
lema, baina, horrekin
batera, kreditua ibili eta
ibilarazteko baldintzak
eta azpiegiturak sortu
behar ditugu”
Datorrenari aurre egiten erakutsi zizuten gura
soek. Gaur egun, aurre egin behar zaio datorren
zaparrada honi: kaleratzeak, itxierak, lanaldia
handitzea, murrizketak…

Bideo-emanaldi bat ikusi dut oraindik orain. Bi
nekazari ageri ziren bertan, eta galdezka zuten kazetaria, zer ote zen ekonomia. Haietarik batek eran
tzun zuen: “Irabazten duzunean, diru sarrera duzu,
eta, gero, gastatu egiten duzu. Bada, gastatu ondoren zer edo zer geratzen bazaizu, hori ekonomia
da. Aldiz, diru sarrera baldin baduzu, eta gastatu
ondoren ez bazaizu batere geratzen, hori ez da ekonomia”. Kar, kar, kar… Horrela ari ziren. Azken finean, horixe gertatu zaigu zorpetzeaz ari garenean.
Zorpetze dinamika handian sartu gara –interesak

oso txikiak izan direlako–, eta krisia etorri denean,
langabezia, hau da, gizarte honek duen gaitzik handiena. Etxe kaleratzeak-eta, langabezia % 20koa delarik… egoera jasanezina da, eta lana galtzen duen
pertsonak etxea ezin ordaindu duenean, kinka
larria da. Hala ere, kontu handiz ibili behar dugu,
eta ez bultzatu “ez ordaintzeko kultura”; izen horixe
eman baitio zenbaitek. Ontzat ematen dut “Stop
kaleratzeak” lema, baina, horrekin batera, kreditua
ibili eta ibilarazteko baldintzak eta azpiegiturak
sortu behar ditugu. Horretarako, nahitaezkoa da
konfiantza: kreditua ematen duenak dirua itzuliko
diotela konfiantza izan behar du. Gainerakoan, ez
da krediturik izango. Gai zaila.

Zaila, oso zaila… Asko hitz egiten ari dira 35
lanorduko asteaz. Frantzian ere badute eskarmentua. Martine Aubryk –bide batez, euskalduna du
ama, zuberotarra; Jacques Delors-en alaba da–,
sartu zuen 35 orduen kontzeptua Frantzian, boterean sozialistak zeudenean. Handik hona ikusi
denez, politika horrek ez du enplegurik sortzen.
Desastrea izan da. Ez dakit kontzeptua gaizki baliatu delako izan den, edo delako lelo horrek, “Lan
gutxiago egin, gainerakoek ere lan egin ahal izan
dezaten” ez duelako funtsik. Ez dakit. Azkenean,
aberastasuna sortzea da inportantea, eta, nahiz eta
jende gehiago ari lanean, aberastasunik sortzen ez
bada, ez dugu ezer konpondu.

Nola justifikatu 70.000 langileri –funtzionario,
kasu honetan– lanaldia handitzea, hau da,
lanorduak gora, egun libreak behera, soldata
murrizketa… Nola ulertarazi neurriok lanean ari
denari?
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“Esfortzu txikitxo bat” eskatu zieten langileei.
Ezetz erantzun zioten. Orduan, esfortzua egitera
behartu dituzte, neurria inposatu dute…

Neurriak inposatzera joan behar badugu, asunto txarra! Murrizketak egin behar direla barneratu dugula uste dut. Alemaniak derrigortu gaitu.
Baina murrizketak egitearekin batera, inbertsioak
egin behar dira, ekonomia hazteko neurriak hartu
eta enplegua sortu. Murrizketa besterik ez badago, gero eta meheago, gero eta meheago… Horrela ez da enplegurik sortzen. Era berean, daukazuna baino gehiago gastatzen ari bazara, nahitaezkoa
da murrizketa, handik edo hemendik. Hala ere,
batere ez dakit soldatak murriztu behar ote diren.
Seguruena, ez da lehentasuna, eta hor ditugu gorabeherarik handienak. Inondik ere, diru xahutze
handiak egiten ari gara hor zehar, eta lehenago
murriztu behar da hortik, langilearen soldatatik
baino. Besterik da langile hori lehiakorra den,
edo ez, mugitzen ari garen merkatuan. Badiotsut,
beste gai bat da hori, eztabaidatzea merezi duena.
Horixe da kudeatzaileak oro duen zailtasunetarik
bat: nahiko erraza da zer egin behar den esatea.
Gaitzagoa da lehentasunak definitzea. Horretan
huts egiten baduzu, eta transmititzen dituzun mezuetan ere huts, bertan duzu porrota.

“Murrizketak egitearekin
batera, inbertsioak egin
behar dira, ekonomia
hazteko neurriak hartu
eta enplegua sortu”
Honezkero ez dakigu noiz barneratu ginen krisian
ere. “Urtero da aurten” bizi gara, aurten krisitik
irtengo garelakoan. Artean 2010. urtean, ordea,
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Mondragon Taldeko buru Jose Mari Aldekoaren
hitzak zeure egin eta zenioen 2014an ere zulo
beltzean izango ginela, langabezi tasak gora
egingo zuela indartsu…

2014? 2016. urtea ere entzun izan dut harrezkero. Horretan dira ezkorrenak. Dena dela, uste dut
zarata handia egiten ari garela, krisia eta krisia, ez
dago krisia besterik. Batzuek, zein gaizki gauden.
Beste batzuek, okerrago egongo garela. Hondora
goazela… Horrelakoak dabiltza bolo-bolo. Nik
uste beste bat izan behar duela diskurtsoak, eta
krisitik nola irten eztabaidatu behar dugula. Horretan ez da dudarik: krisitik irtengo gara. Aurreko haietatik irten ginen, eta honetatik ere irtengo
gara. Ez dut zalantza izpirik. Beraz, ez iezadazue
esan zein gaizki gauden, esadazue zer egin behar
dugun krisitik irteteko. Eta, lehenengo-lehenengo, gure erakunde eta politikariek ados jarri behar
dute. Gizarte hau nekatuta dago, politikariak bata
besteari erasoka ikusteaz, gizarte honek dituen
arazoei heldu beharrean. Uste dut eskuzabalak
izan behar dugula, maila guztietan. Eskuzabaltasuna, ordea, ez da eskean ari denari limosnatxoa
ematea. Bizitza honetan, eman egin behar duzu
daukazunetik, bestek ere pixka bat gehiago izan
dezan. Gure gizartean, akordio falta, askotan, eskuzabaltasun eza da. Akordioak ez datoz eskuzabaltasunetik besterik.
70eko, 80ko… krisi haietatik irten ginen moduak
erakusten ote digu nola irten oraingo kinka
honetatik?

Hara ere begiratu behar da, baina etorkizuna
gogoan dugula. Oraingo krisia ez da ordukoa bezalakoa, ezberdina da, finantza krisia du jatorrian,
Lehman Brothers banketxeak izan zuen zulatua
eta beste. Baina, finean, enpresa handiek Bilbo
Ezkerraldean egin behar izan zuten berregituraketak balio digu –partez besterik ez bada ere–,

Enpresa Txiki eta Ertainak gaur egun dituen problemak konpontzeko. Izan ere, krisiaren jatorri
finantzaria gorabehera, aurten gorriak ikusten ari
dira Enpresa Txiki eta Ertainak. Gipuzkoa ikusi
besterik ez dago. Eta industri sare hori babestu
beharrekoa da, nahitaez.

“Ez iezadazue esan zein
gaizki gauden, esadazue
zer egin behar dugun
krisitik irteteko”
Krisitik irtengo gara, industri sarea desegina
izango da ordurako –hein batean, bederen–,
eta nekez berreskuratuko da. Belaunaldi berria
enpresak sortzen ari da, lauzpabost langilekoak,
digitalean lan egiten dutenak, Internet abiapuntu…

Horregatik azpimarratzen da behin eta berriz
berrikuntza. Herri honetan hortik jo behar dugu,
herrialde txikia baikara, eta, zaila baitzaigu lehia
tzea. Lehiatzekotan, ez dugu berrikuntza eta
teknologia beste erremintarik. Hortik jo behar
dugu. Gogoratzen naiz, BBKra heldu nintzenean,
bankan oro har egin behar zen kultura aldaketaz
ari nintzela. Zera esaten nuen orduan, BBKn:
“Guk ezin dugu lehiatu ez teknologian, ez produktuetan, gaur egun teknologia erosi besterik ez
baitago, denon eskura baitago. Zerbitzuen bidez
lehiatu behar dugu, pertsonen bidez, eta, horretarako, pertsonak prestatu behar ditugu. Pertsonek
markatuko dute finantza entitate ondo kudeatutako baten eta gaizki kudeatutako baten arteko
aldea”. Gaizki kudeatuak asko baitira! Uste dut
euskal finantza erakundeen bereizgarririk handiena –aurrezki kutxena, batik bat–, horixe izan dela:
oso ondo kudeatu dituzte urteen joanean.
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Politikariak
“Alderdi politikoen helburua boterera
iristea da. Herri erakundeen egitekoa
da, berriz, ekonomia eta enpresa
pribatua garatzeko azpiegiturak
sortzea. Herriaren onura izan behar
dela alderdi politikoen xedea?
Ados. Baina, horretarako, boterea
behar dute, eta boterean direnean
zer? Beraien irudira egiten dute lan
herriaren alde”.

Amai dezagun, Xabier. New Yorken jaioa, Ipa
rraldean hazia, Filipinetan bizi izana, Frantzian,
Portugalen eta Espainian lan egina Euskal Herrira
baino lehen… “Munduko hiritarra”, esateko mo
duan. Nongoa zarela diozu?

Euskadikoa, batere dudarik gabe.
Aldizkari honetan bertan Elias Querejetak esan
ziguna dut beti gogoan. Donostiako Zinemaldian
zen orain hiruzpalau urte, sari bat jasotzen.
Eskerrak eman zituelarik, Saint-Exuperyren hitzak
baliatu zituen: “Haurtzaroa dut aberri”…

Nire haurtzaroa Iparraldean dago… Ez didazu
bukatzen utzi Euskadikoa naizela esan dizudanean.
Euskadikoa, eta Euskadin, Iparraldekoa, Hegoaldeak duen ezezagun handi horretakoa! Hegoaldean, oraindik, Euskadi Behobian amaitzen dela
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uste dute. Gure adineko jendeari dagokionez, nik
badakit askok ez zuela erbestealdi onik izan Ipar
Euskal Herrian. “Españolito cocotero” esaten zieten. Hortik libratzeko zoria izan nuen, arin egokitu
nintzelako bertan. Kirolari netoa izan nintzen, pilotan egiten nuen, eta futbolean “19 urtez azpikoetan Frantziako txapeldun izan nintzen”, errugbian
jokatzen nuen… Guztiz integratua nengoen bertako bizimoduan. Ez nuen, beraz, jazarpenik izan.

“Euskadikoa naiz, eta
Euskadin, Iparraldekoa,
Hegoaldeak duen
ezezagun handi
horretakoa”
Erbestean jaioa, diasporako kide, Renoko (Nevada)
Unibertsitateko Euskal Ikasketen Zentroko Aholku
Batzordeko partaide…

Diasporak sarea ehuntzeko aukera ematen digu,
horixe da inportanteena. Diasporak badu jakin
tza, baditu baliabideak, badu eskarmentua…
Hori dena sarean josten asmatzen badugu, gauza handia izango da. Ni neu IATA Nazioarteko
Aire-Garraio Elkarteko presidente izana naiz, eta
handik lan handia egin liteke hemen hegazkintza
komertzialak dituen arazoak konpontzen lagun
tzeko. IATA jarri dut adibide, baina askoz gehiago
dira. Dena den, gaur-gaurkoz ez dugu sare hori.
Bukatzera noa…

Azken galdera, beraz.
Kontenplaziozko bizitzak betetzen omen du orain
zure eguna…

Iparraldea
“Hegoaldeko jendeak egiten duena da autoa hartu eta Donibane
Lohizunera joan, edo Miarritzera. Baionara heltzea gauza handitzat dauka.
Eta barnealdea, Garazi eta beste, ez du ezagutzen. Iparraldean ez dago
erraz: Frantziako Gobernua, Mitterrand presidente zen garaian, euskal
departamenduaren alde izan zen, sortuko zuela ere promesa egin zuen.
Baina ez zuen hitza bete. Horretan askoz atzerago gabiltza Iparraldean…
Behintzat, ikastolak indartzen ari dira. Baina, nire adinekoak ikusten ditut,
Ainhoan, eta beste herri askotan, eta denak euskaldunak dira. Gurasoek
euskaraz egiten diete seme-alabei, nahiz eta hauek frantsesez erantzuten
duten. Kontuz, beraz, ondoko belaunaldiaren hizkuntzarekin. Beste
gauza bat harrigarri zaidana, zein jende gutxik ikusten duen ETB1. Pilota
partidaren bat ez bada, bederen”.

Egia esan, ez dakit lehen nondik ateratzen nuen
bulegora joateko denbora! Ez dut ezertarako astirik. Zailena ezer ez egitea dut. Konplikatua da.
Horretan saiatzen ari naiz, ezer ez egiten, baina
ez dago erraz. Badut kontseilu eta batzorderen
bat oraindik, baina, batik bat, osasuna dut lantegi. Zenbait ebakuntza egin dizkidate buruan,
begiak ere hortxe-hortxe ditut… Osasunak mu-

gatzen nau… Gobernuz Kanpoko Erakunderen
(GKE) bat ere badut hor… Kontenplaziozko bizitza, Aita Santu berria dugun honetan… Kar,
kar, kar… Ez da erraza, ez horixe.
Elkarrizketa gehiago egingo dituzu…

Ez… Oso galdera zailak egin dizkidazu. Ez
nago ohituta…
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