
 
 

 
 
Ekonomia Petronorreko burua enpresariek jasotako 
"tratu bidegabeaz" kexu da  

 

Ekonomia  
 

1  
ENPRESAK 

Petronorreko burua 
enpresariek jasotako 
"tratu bidegabeaz" 
kexu da 

 
2016-11-03 / Jon Fernandez  

 
"Lan indar zurruna ez da kontseilari ona lehiakortasunerako", Emilio Lopez 
Atxurrarentzat. Euskal enpresen arrakastarako hiru osagai zerrendatu ditu: 
formakuntza, kooperazioa eta lana. 

http://www.berria.eus/albisteak/128325/lopez_atxurra_ceta_eta_ttip_babestu_behar_ditugu_espazio_atlantikoa_izango_delako_gure_salbazioa.htm#disqus_thread
http://www.berria.eus/egilea/jon_fernandez
http://www.berria.eus/


 
 
 

"Euskal industriaren erronkak" errepasatu ditu Emiliano 
Lopez Atxurrak gaur goizean, Donostiako Maria Cristina 
hotelean. Adegi Gipuzkoako patronalak eta Kutxabankek 
gonbidatutako lan gosarian nazioarteko formakuntzaren eta 
kooperazioaren alde lan egiteko gomendatu die euskal 
enpresei nazioarteko merkatuko errealitatera molda daitezen.  
"Hiru berba magikoak hauek dira: formakuntza, formakuntza eta 
formakuntza; kooperazioa, kooperazioa eta kooperazioa; eta lana, 
lana eta lana", adierazi du Petronorreko eta Tecnaliako 
presidenteak. Euskal enpresarien abantaila kultura industriala izatea 
dela azpimarratu du, baina egungo "aldaketen bizkortasunera" 
moldatzeko beharrezkotzat jo ditu bizi garen mundua ondo 
ezagutzea, eta hartara egokitzen jakitea. "Ez gara kolonia txiza 
egiten jaio, esfortzua txiza egiten baizik".  

Nazioarteko ekonomiaren historia errepasatu eta egungo egoeraren 
disekzioa egin du. Txinak eta AEBek osatutako mundu bipolarra 
irudikatu du, eta Europa dekadente bat. "Europa Eurasiaren mutur 
penintsularra da, Asia hego-ekialdeko munstroaren ondoan". Lopez 



Atxurra kexu da EB kontsolidatu gabeko merkatu bakarra delako, 
eta arriskuan dagoen batasuna. Halere, uste du inoiz baino 
beharrezkoagoa dela EBren integrazioa, polo handien munduan 
aritu ahal izateko. Nazioarteko merkataritza itunak gogor defendatu 
ditu: "CETA eta TTIP babestu behar ditugu, espazio atlantikoa 
izango delako gure salbazioa. Bestela Txinak gure mekanismoak 
jango ditu, termita batek bezala". 

Izan ere, dagoeneko barrera teknikoak dituzten eskualde 
ekonomikoetan banatuta dago mundua, eta euskal enpresei 
ohartarazi die ezinbestekoa dela barrera tekniko horien gaineko 
jakintza izatea —"nazioatreko inteligentzia" deitu dio—, merkatu 
horietan modurik egokienean sartu ahal izateko. 

Era berean, balio erantsiaren aldeko apustu sendoa egitea 
estratregikoa dela esplikatu du, eta gogorarazi formakuntza eta 
berrikuntza historikoki egon direla euskal enpresen DNAn. 
Funtsezkotzat jo du teknologia zentroen eta enpresen arteko 
elkarlana, bi norabidekoa. "Ez dugu I+Gan politika publikoen 
arabera inbertitu behar, gure beharrizanaren arabera baizik. 
Beharrezkoa dugu I+G".  

Lan merkatua eta sindikatuak 

Lan merkatuari dagokionez, Petronor eta Tecnaliako buruak 
pentsatzen du "lan indar zurruna kontseilari txarra dela", eta 
"zoritxarrez, kasu askotan enpresarien kontra injustiziak egiten ari 
direla". Enpresa hezur-haragizko pertsonek osatzen dutela 
azpimarratu du, talde bat dela. Haren iritziz, sindikatuek jakin behar 
dute aurrean dituzten enpresariak "arriskatu duten pertsonak" 
dituztela, "euren aktibo guztiak enpresa horretan sartuta 
dauzkatenak, eta euren bizitza enpresara dedikatzen dutenak". 
Sindikatuek "memoria historikoa" galdu dute, hori ulertzen ez 
badute, Lopez Atxurraren esanetan.  

Hezkuntzaren garrantziaz ere mintzatu da, eta bereziki 
garrantzitsutzat jo du lehen hezkuntzan umeak egoki heztea. 
"Etxean hezi behar dira, eta eskolan formatu". Pertsona kritikoak 
sortu behar direla esan du. "Pentsatzen erakutsi behar zaie, 
lankidetzan aritzen, aurreiritzirik barik eztabaidatzen". Horrela ez 



bada, ez dago etorkizunik: "Aurreiritziak dituena hilda dago mundu 
modernoan".  

Unibertsitateari dagokionez, ostera, hala esan du: "Beldurra ematen 
digu esateak meritokrazia dela gizarteko balio handiena. 
Unibertsaltasuna beti izan da kontseilari txarra".  
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